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PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LATÍN 
 

Curso 2019-2020 
 
 

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

CONTEXTO LOCAL: O CONCELLO DE NOIA 

Superficie: 37,2km²  
Poboación: 14.571 habitantes (Fonte: INE - 2014)  
Parroquias: Seguindo o nomenclátor de 2011, o municipio comprende a vila de Noia e 5 

parroquias: Santa María de Argalo, Santa Cristina de Barro, San Pedro de Boa, Santa Marina de Obre 
e Santa María de Roo. 

 
Economía: Trátase dunha comarca de eminente carácter urbano na que as actividades 

agropecuarias de subsistencia tenden a desaparecer fronte a un sector industrial, pesqueiro e, sobre 
todo, terciario en franco crecemento. O motor económico da vila noiesa está centrado no sector 
servizos e no sector primario. No primeiro destaca o comercio, xa que Noia é un pobo de gran 
tradición comercial; no segundo a actividade económica por excelencia é o marisqueo, do cal viven 
numerosas familias. A actividade pesqueira da comarca localízase fundamentalmente nos portos de 
Noia, O Freixo, Portosín e Porto do Son, nos que ten a súa base unha importante flota artesanal e de 
litoral dedicada ao marisqueo e á pesca. En Noia esta actividade concéntrase no porto de Testal, 
onde se atopan varios bancos marisqueiros. Os principais bivalvos que se capturan na ría son o 
berberecho e a ameixa, tanto a fina coma a babosa.  

Pero é o sector terciario o que maior porcentaxe de poboación ocupa, próximo xa ao 50%. A 
oferta de servizos localízase fundamentalmente na vila de Noia, seguida das de Porto de Son e Outes. 
A actividade comercial, os transportes e, sobre todo, as relacionadas co sector turístico, son as que 
teñen unha maior importancia na economía da comarca, especialmente durante os meses de verán. 
Por esta razón existen diversos establecementos hoteleiros na vila, así como numerosos bares e 
restaurantes. 

 
Historia e Arte: Noia é unha vila que conserva un dos mellores cascos antigos de Galicia. En 

documentos antigos figura con dúas localidades ou barrios: o de Noela, onde agora está o barrio de 
Campo, e o de Novium, novo burgo amurallado coincidente co actual casco histórico. Ao converterse 
en residencia habitual do arcebispo Berenguel de Landoira recibiu favores como a construción da 
igrexa de Santa María e fortificación cunha muralla de doce portas con arcos oxivais e torres grandes. 
Todo iso foi demolido na súa maior parte durante o século XVIII. A Porta da Vila introdúcenos no 
conxunto histórico, no que destacan o templo de Santa María a Nova co seu cemiterio gremial, o 
templo San Martiño, gótico galego da 1ª metade do s. XV, que destaca pola súa fachada cun gran 
rosetón e porta ao estilo compostelán, con arquivoltas e xambas decoradas con esculturas. No soar 
do antigo convento de San Francisco, edificio renacentista, construíuse a Casa Consistorial, 
aproveitando pezas doutros pazos e partes do convento. 

A importancia do seu pasado queda reflectida tamén na abundancia de pazos e casas 
señoriais: o pazo barroco dos García Suárez ou Senra, a Casa da Xouba, o pazo Dacosta e o Forno do 
Rato. Na Praza do Curro áchase o Hospital de Sancti Spiritus, que foi Colexio de Gramática no S.XVII. 
Modernista é o Coliseo Noela. Con forte sabor mariñeiro son as rúas de soportais, utilizadas antano 
para gardar as barcas.  
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[FONTES: Web do Concello de Noia e PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA. Documento de 
Aprobación.] 

 

CONTEXTO EDUCATIVO: O IES CAMPO DE SAN ALBERTO 

O IES Campo de San Alberto é un centro de titularidade pública, dependente da Consellería de 
Cultura e Educación da Xunta de Galicia. No mesmo concello hai outros centros educativos: o IES 
Virxe do Mar; o CEIP Felipe de Castro; o CPR Plurilingue María Assumpta; o CPR Jaime Balmes e o 
CEIP plurilingüe Alexandre Rodriguez Cadarso, que é o centro adscrito ao noso e está situado en 
Santa Cristina (Barro). 

 
Nel impártense as seguintes ensinanzas:  
 Educación Secundaria Obrigatoria: 8 unidades  
 Aula específica: 1 unidade (non funciona este curso) 
 Bacharelato: 6 unidades  
 Formación Profesional:  

F.P.Básica en Electrónica e electricidade: 2 unidades 
Ciclos Medios:  Xestión Administrativa: 2 unidades 
Instalación de Telecomunicacións: 2 unidades 
Ciclos Superiores:  Laboratorio de Diagnóstico Clínico: 2 unidades 
Administración e Finanzas: 2 unidades 

 Educación de Adultos:  EBI: 2 unidades 
ESA: 2 unidades 
Aula Mentor “online”  
 

En canto a equipamento e recursos, o IES Campo San Alberto ocupa un edificio de catro 
plantas, con aulas para os diferentes niveis que se imparten e aulas para desdobres; aulas e talleres 
específicos para Música, Plástica, Tecnoloxía, FOL, Filosofía, Telecomunicacións, Audiovisuais, 
Informática para ESO-Bacharelato e Informática para Ciclos administrativos; laboratorios de Bioloxía, 
Química, Física e Análise Biomédico; biblioteca, salón de actos, cafetería, ximnasio e o Pavillón 
Polideportivo cedido polo Concello ata as 6 da tarde. Todas as aulas contan con ordenador, proxector 
e conexión a Internet. As do 1º ciclo de ESO ademais dispoñen das instalacións do proxecto Abalar. 

O Centro participa en proxectos europeos como Comenius e Grundtvig, no Plan Mellora de 
bibliotecas escolares e no Plan Proxecta, así como en diversos programas que permiten ao alumnado 
desenvolver as súas capacidades máis aló da aula: Climántica, Rede Solidaria, Actividades Deportivas, 
Club de Lectura,... Tamén organiza un Mes Cultural “Do Libro ás Letras” entre abril e maio. 

 

CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

A maioría do alumnado procede do ámbito rural ou do núcleo urbano de  Noia. O de 1º de 
ESO procede fundamentalmente dos CEIP plurilingüe Alexandre Rodriguez Cadarso e, en menor 
medida, do CEIP Felipe de Castro; excepcionalmente incorpórase a esta etapa alumnado doutros 
Centros. 

 
Na etapa de Bacharelato o Centro recibe alumnado do  concello Noia e doutros limítrofes: Outes, 

Lousame, Rois e, en menor cantidade, Porto de Son, Muros e Mazaricos. A procedencia xeográfica do 
alumnado de Formación Profesional é moito máis diversa, chegando a matricularse alumnado de 
concellos moi alonxados da vila. 

O nivel socio-económico do alumnado non presenta grandes diferenzas. Na maioría dos casos, 
pai e nai traballan fóra da casa, nos sectores indicados máis arriba, e poderían considerarse de clase 
media e media-baixa. Tamén hai un certo número procedentes de familias en situación precaria, 
acentuada nestes últimos anos debido á crise económica e ao aumento do paro. Moitos alumnos viven 
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en fogares monoparentais, maiormente por separación dos proxenitores, e algúns están a cargo dos 
avós ou doutros familiares, normalmente por falecemento ou emigración dos pais, pero nalgún caso 
por abandono. Tamén hai unha pequena porcentaxe de alumnos procedentes do estranxeiro, sobre 
todo de Iberoamérica. 

 

COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO, MATERIAS E GRUPOS 

O Departamento de Latín do IES Campo de San Alberto é unipersoal e está integrado pola 
profesora Mª Victoria Couto Vaamonde, que imparte a docencia das materias Cultura Clásica en 3º 
de ESO, Latín en 4º de ESO, Latín I en 1º de Bacharelato, e Latín II e Grego II en 2º de Bacharelato. 
Tamén desempeña o cargo de Xefa de Departamento.  
 
MATERIAS, GRUPOS E ALUMNADO 

Materia Curso e grupo Nº de grupos Horas 
semanais 

Nª de 
alumnos 

Cultura Clásica 3º ESO A-B 1 2 13 

Cultura Clásica 4º ESO - - - 

Latín 4º ESO B 1 3 4 

Latín I 1º Bacharelato C-D 1 4 11 

Latín II 2º Bacharelato B   1 4 13 

Grego II 2º Bacharelato B 1 4 3 

Reforzo de Latín  2º Bacharelato B 1 1 6 

Materias pendentes 

Latín I  2º Bacharelato - - 1 

Grego I 2º Bacharelato - - 1 

Xefatura de Dpto.  - 1 - 

TOTAL:  6 19 52 
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2. CULTURA CLÁSICA 
 

2.1. INTRODUCIÓN 
 

MARCO LEGAL DE REFERENCIA 

  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do Bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Resolución do 27 de xullo de 2015, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 
para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Resolución do 15 de xullo de 2016, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso 
académico 2016/17, do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educatva, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso 
académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

 
 CONSIDERACIÓNS PREVIAS 

A materia Cultura Clásica supón o primeiro achegamento sistemático, en moitos casos o único, 
ao mundo grecorromano, do que disporá o alumnado ao longo do seu proceso formativo. Integrada 
no currículo da Educación Secundaria Obrigatoria, compaxina o coñecemento do mundo clásico 
cunha toma de conciencia da súa presenza no mundo actual. 

 
Tal como a define o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, ten tres obxectivos primordiais:  

 Achegar o alumnado ao estudo das civilizacións grega e latina nos ámbitos literario, artístico, 
filosófico, científico, sociopolítico e lingüístico,  

 Tomar conciencia da influencia, o mantemento e a presenza destes aspectos na cultura 
occidental,  

 Comprender a súa identidade cultural, así como as manifestacións que a definen, 
reflexionando sobre o legado clásico como un patrimonio común para os cidadáns e as 
cidadás de Europa.  

 

De acordo con esto, o currículo básico da materia articúlase en bloques temáticos 
pertencentes a dous ámbitos: o ámbito lingüístico e o non lingüístico. O ámbito lingüístico oriéntase 
a analizar a relación de parentesco entre as linguas clásicas e moitas das modernas, tanto no que 
respecta á estructura coma na formación do léxico. O obxectivo último da Cultura Clásica neste 
ámbito será permitir ao alumnado afondar na comprensión da propia lingua e no uso desta mesma 
como elemento esencial para a comunicación e a adquisición de coñecementos. 

 

No ámbito non lingüístico englóbase o resto dos bloques de contidos: xeografía, historia, 
mitoloxía, relixión, arte, literatura, sociedade e vida cotiá, de xeito que o estudo dos aspectos máis 
característicos da cultura grecorromana conduza ao alumnado a analizar e comprender o legado 
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clásico na actualidade, tanto nos trazos que temos en común como naqueles nos que diverxemos, 
valorar a herdanza clásica e respectar o patrimonio cultural. En suma, esta materia pretende 
contribuír a que o alumno de ESO adquira unha formación intelectual e humanística de carácter 
integral. 

 
Debido á optatividade da materia, como en cursos anteriores, enfocaremos con flexibilidade a 

adecuación dos contidos ás características do centro e do alumnado que escolla esta opción, por 
tanto esta programación ha de entenderse como unha orientación aberta ao logro dos obxectivos da 
etapa. Adaptarémonos ós coñecementos previos, ritmo de aprendizaxe e capacidades dos alumnos, 
introducindo os cambios que sexan necesarios. Tamén atenderemos ao carácter interdisciplinar da 
Cultura Clásica, que propicia a colaboración con outras materias do currículo. 

 
En 3º de ESO, con dúas sesións por semana, só atenderemos aos contidos e estándares 

esenciais para que o alumnado teña un coñecemento básico da materia.  
 

En 4º de ESO, ao contar con tres sesións por semana, poderemos estendernos nos contidos e 
estándares un pouco máis, co propósito de que o alumnado chegue a ter un coñecemento máis 
completo da herdanza do mundo clásico. 

 

2.2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Na área de Cultura Clásica incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito 
sistemático, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

A comunicación lingüística é a competencia clave con máis presenza no bloque lingüístico, xa 
que permite descubrir as raíces grecorromanas do vocabulario das linguas que utiliza. Non obstante, 
no bloque non lingüístico os propios contidos da materia fomentan, tamén, a expresión a través da 
comunicación textual, oral, audiovisual e dixital.  

A aprendizaxe da materia contribúe á adquisición e traballo desta competencia coa lectura e 
comprensión de fontes escritas, coa elaboración e análise de textos, coas exposicións orais sobre 
diversos temas, coa utilización dun vocabulario moi amplo ao ter que manexar termos que proveñen 
do grego e do latín principalmente. Ademais, o alumno poderá afondar na comprensión da propia 
lingua e no uso desta como elemento esencial para a comunicación e para a adquisición de 
coñecementos. 

Adestrar os descritores indicados garántenos unha maior comprensión por parte do alumnado, 
o que nos leva a un coñecemento profundo e a adquirir con gran destreza aquilo que nos 
propoñemos.  

Os descritores que priorizaremos serán: 
• Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 
• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita 

atenta ao interlocutor... 
• Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas 

situacións comunicativas. 
• Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para darlle un mellor 

uso. 
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Competencia dixital (CD) 

A presenza das novas tecnoloxías da información e da comunicación no mundo actual debe 
aproveitarse como unha vantaxe para o labor cotián na aula, traballando, deste xeito, a competencia 
dixital.  

Esta materia contribúe a esta competencia posto que a súa dimensión histórica e cultural 
favorece que o alumnado utilice as novas tecnoloxías para seleccionar de forma adecuada diversas 
fontes de información, analizalas e interpretalas, valorar a súa validez e fiabilidade e traballar de 
xeito colaborador sobre os materiais seleccionados. Ademais, tamén fomenta a presentación de 
traballos en soporte dixital e favorece o desenvolvemento das habilidades necesarias para a súa 
exposición de forma autónoma que lles permita chegar a conclusións novas e resolver situacións de 
forma orixinal, sentíndose autores e protagonistas dos resultados e conclusións obtidos. 

Para iso, neste área traballaremos os seguintes descritores da competencia: 
• Empregar varias fontes para a busca de información. 
• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
• Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios 

tecnolóxicos. 
• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas. 
• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
• Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.  
 

Competencia de aprender a aprender (CAA) 

O estudo desta materia contribúe a que o alumno sexa consciente de que ao longo da historia 
da humanidade o home sempre estivo a aprender e baseou a aprendizaxe nos coñecementos 
anteriores. Esta competencia supón ter ferramentas que faciliten a aprendizaxe, pero tamén ter 
unha visión estratéxica dos problemas e saber prever e adaptarse aos cambios que se producen 
cunha actitude positiva. 

Os descritores que adestraremos son:  
• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  
• Xestionar os recursos e motivacións persoais a favor da aprendizaxe.  
• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.  
• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente...  
• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 

resultados intermedios. 
• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

Esta competencia adquírese ao entender a civilización grega e romana como creadoras dos 
dereitos e deberes dos individuos e os grupos e dos mecanismos que aseguran a súa participación na 
vida pública. O estudo desta materia desenvolve no alumnado actitudes de cidadáns activos e 
comprometidos mediante a comprensión do noso pasado, o estudo da configuración social e política, 
os acontecementos máis destacados da súa historia, o seu concepto de ocio e de traballo e a 
influencia que todo iso tivo na configuración da sociedade actual en todas as súas dimensións. A 
tolerancia, a capacidade de respectar as diferenzas e o diálogo como base dos acordos son algunhas 
das destrezas que o alumnado tamén adquire grazas ao papel mediador de Grecia e de Roma.  

Os descritores que adestraremos son os seguintes:  
• Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 
• Recoñecer a riqueza que supón a diversidade de opinións e ideas.  
• Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 
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• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 
• Respectar os distintos ritmos e potencialidades.  
• Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

A aprendizaxe da Cultura Clásica vai contribuír ao desenvolvemento desta competencia na 
medida que axuda a coñecer a orixe da matemática moderna, xa que moitos dos principios e 
teoremas que se empregan actualmente foron desenvolvidos polos matemáticos gregos. Tamén 
moitas das ciencias tiveron o seu primeiro desenvolvemento na Antigüidade, como a xeografía, a 
zooloxía, a botánica ou a astronomía. Ademais, o coñecemento de étimos grecolatinos presentes na 
linguaxe matemática axuda a mellorar a comprensión de conceptos, enunciados e outros contidos 
científicos e matemáticos. 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  
• Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao exercicio 

físico. 
• Xerar criterios persoais en torno á visión social da estética do corpo humano fronte ao 

seu coidado saudable. 
• Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.  
• Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade 

circundante en distintos ámbitos (biolóxico, físico, químico, tecnolóxico, xeográfico...). 
 

Competencia en conciencia e expresión cultural (CCEC) 

Por medio da Cultura Clásica o alumnado aprende a apreciar manifestacións culturais e 
artísticas en xeral (literatura, pintura, escultura, arquitectura, dereito, institucións políticas, historia, 
filosofía...);  a valorar feitos culturais, como a mitoloxía ou a relixión, que forman parte da tradición 
da nosa civilización; a recoñecer o concepto da estética e a beleza; a ampliar a súa visión do mundo 
con visitas a museos e exposicións, co coñecemento doutras linguas e outras culturas, co teatro, a 
ópera, a música, etc. Todo iso contribúe, sen dúbida, á adquisición desta competencia. 

A materia de Cultura Clásica pode significar para o alumnado de educación secundaria unha 
excelente vía de achegamento á posta en valor do noso patrimonio cultural, que se aloxa nos restos 
arqueolóxicos, nos museos e mesmo no contorno cotián, así como nas manifestacións máis 
inmateriais da cultura grecorromana, como o pensamento, as crenzas, a mitoloxía, a estética e a 
ética. 

Para iso, neste área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 
• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 
• Apreciar a beleza das expresións artísticas e do cotián. 
• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural nas súas distintas vertentes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-técnica...), e cara ás persoas que contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

 

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

Esta materia contribúe a fomentar a autonomía e iniciativa persoal na medida que se utilizan 
procedementos que esixen planificar, avaliar distintas posibilidades e tomar decisións. A exposición de 
traballos individuais ou en grupo e a realización de debates implican valorar as achegas doutros 
compañeiros, aceptar posibles erros, e non se render ante as dificultades. En definitiva, achega 
posibilidades de mellora e fomenta o afán de superación. 

Os descritores que adestraremos son: 
• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 
• Ser constante no traballo, superando as dificultades. 
• Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 
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• Dar prioridade á consecución de obxectivos de grupo fronte a intereses persoais. 
• Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa.  
• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.  
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2.3.  RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS 
 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

 
 
 

Bloque 2. Historia 
CCB2.3.1.Explica a romanización de Hispania e Gallaecia, describindo as súas causas e delimitando as súas fases. 
CCB2.3.2.Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Hispania e 

Gallaecia, sinalando a súa influencia na historia posterior do noso país. 
Bloque 3. Mitoloxía 
CCB3.1.1.Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os 

caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia, explicando a súa xenealoxía e establecendo as relacións entre os 
diferentes deuses. 

CCB3.2.1.Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e explica os principais aspectos que os diferencian. 
Bloque 5. Sociedade e vida cotiá 
CCB5.1.1.Nomea os principais sistemas políticos da antigüidade clásica e describe, dentro de cada un, a forma de distribución e o exercicio do 

poder, as institucións, o papel que estas desempeñan e os mecanismos de participación política. 
CCB5.2.1.Describe a organización das sociedades grega e romana, explicando as características das clases sociais e os papeis asignados a cada 

unha, relacionando estes aspectos cos valores cívicos da época e comparándoos cos actuais. 
CCB5.2.2.Describe as principais características e a evolución dos grupos que compoñen as sociedades grega e romana. 
CCB5.3.1.Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos seus membros, identificando e explicando a través deles 

estereotipos culturais e comparándoos cos actuais. 
CCB5.4.1.Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación, os hábitos de hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma.  
CCB5.4.2.Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos científicos e técnicos da época, e explica a súa influencia no 

progreso da cultura occidental. 
CCB5.5.1.Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e romana, analizando a súa finalidade, os grupos aos que van dirixidas e a 

súa función no desenvolvemento da identidade social. 
CCB5.6.1.Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos, comparándoos e destacando a súa importancia con respecto a outras festividades 

deste tipo existentes na época, e comenta o seu mantemento no mundo moderno, establecendo semellanzas e diferenzas entre os 
valores culturais aos que se asocian en cada caso. 

Bloque 6. Lingua e literatura 
CCB6.1.1.Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa natureza e a súa función, e describe os trazos que os distinguen. 
CCB6.2.1.Nomea e describe os trazos principais dos alfabetos máis utilizados no mundo occidental, diferenciándoos doutros tipos de escrituras, 

e explica a súa orixe. 
CCB6.3.1.Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos alfabetos actuais, e sinala nestes últimos a presenza de 

determinados elementos tomados dos primeiros. 
CCB6.4.2.Describe  a evolución das linguas romances a partir do latín como un proceso histórico, explicando e ilustrando con exemplos os 

elementos que evidencian do xeito máis visible a súa orixe común e o parentesco existente entre elas. 
CCB6.5.1.Identifica as linguas que se falan en Europa e en España, diferenciando pola súa orixe as romances e as non romances, e delimita nun 
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mapa as zonas onde se utilizan. 
CCB6.6.1.Recoñece e explica o significado dalgúns dos helenismos e latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en 

España e doutras linguas modernas, e explica o seu significado a partir do termo de orixe. 
CCB6.6.2.Explica o significado de palabras a partir da súa descomposición e da análise etimolóxica das súas partes. 
CCB6.7.1.Identifica e diferencia con seguridade cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, en relación co termo de orixe sen, necesidade 

de consultar dicionarios nin outras fontes de información. 
CCB6.7.2.Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual. 
CCB6.8.1.Explica os procesos de evolución dalgúns termos desde o étimo latino ata os seus respectivos derivados nas linguas romances, 

describindo algúns dos fenómenos fonéticos producidos e ilustrándoos con outros exemplos. 
CCB6.8.2.Realiza evolucións do latín ao galego e ao castelán aplicando as regras fonéticas de evolución. 
CCB6.9.1.Explica a partir da súa etimoloxía termos de orixe grecolatina propios da linguaxe científico-técnica e sabe usalos con propiedade. 
CCB6.10.1.Demostra o influxo do latín e o grego sobre as linguas modernas servíndose de exemplos para ilustrar o mantemento nestas de 

elementos léxicos morfolóxicos e sintácticos herdados das primeiras. 
CCB6.11.1.Describe as características esenciais dos xéneros literarios grecolatinos e recoñece a súa influencia na literatura posterior. 
CCB6.11.1.Nomea aos autores máis representativos da literatura grecolatina, encádraos no seu período histórico e cita as súas obras máis 

coñecidas. 
Bloque 7. Pervivencia na actualidade 
CCB7.1.1.Sinala e describe algúns aspectos básicos da cultura e a civilización grecolatina que perviviron ata a actualidade, demostrando a súa 

vixencia nunha e noutra época mediante exemplos. 
CCB7.3.1.Enumera e explica algúns exemplos concretos nos que se pon de manifesto a influencia que o mundo clásico tivo na historia e as 

tradicións do noso país. 

Competencia de 
aprender a aprender 

Bloque 1. Xeografía 
CCB1.1.1.Sinala sobre un mapa o marco xeográfico en que se sitúan en distintos períodos as civilizacións grega e romana, delimitando o seu 

ámbito de influencia, establecendo conexións con outras culturas próximas e situando con precisión puntos xeográficos, cidades ou 
restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica. 

CCB1.2.1.Enumera aspectos do marco xeográfico que poden ser considerados determinantes no desenvolvemento das civilizacións grega e 
latina, e achega exemplos para ilustrar e xustificar as súas formulacións. 

Bloque 2. Historia 
CCB.2.1.1.Sabe enmarcar determinados feitos históricos nas civilizacións grega e romana e no período histórico correspondente, póndoos en 

contexto e relacionándoos con outras circunstancias contemporáneas. 
CCB2.2.2.Explica o proceso de transición que se produce entre as etapas da historia de Grecia e Roma, describindo as circunstancias que 

interveñen no paso de unhas a outras. 
CCB2.3.1.Explica a romanización de Hispania e Gallaecia, describindo as súas causas e delimitando as súas fases. 
CCB2.3.2.Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Hispania e 

Gallaecia, sinalando a súa influencia na historia posterior do noso país. 
Bloque 3. Mitoloxía 
CCB3.2.2.Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos da antigüidade clásica e os pertencentes a outras culturas, comparando o seu 
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tratamento na literatura ou na tradición relixiosa. 
Bloque 4. Arte 
CCB4.5.1.Localiza nun mapa os principais monumentos clásicos do patrimonio español e europeo, identificando a partir de elementos 

concretos o seu estilo e súa cronoloxía aproximada. 
Bloque 5. Sociedade e vida cotiá 
CCB5.4.1.Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación, os hábitos de hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma. 
CCB5.4.2.Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos científicos e técnicos da época, e explica a súa influencia no 

progreso da cultura occidental. 
CCB.5.5.1.Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e romana, analizando a súa finalidade, os grupos aos que van dirixidas e a 

súa función no desenvolvemento da identidade social. 
CCB5.6.1.Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos, comparándoos e destacando a súa importancia con respecto a outras festividades 

deste tipo existentes na época, e comenta o seu mantemento no mundo moderno, establecendo semellanzas e diferenzas entre os 
valores culturais aos que se asocian en cada caso. 

Bloque 6. Lingua e literatura 
CCB6.2.1.Nomea e describe os trazos principais dos alfabetos máis utilizados no mundo occidental, diferenciándoos doutros tipos de escrituras, 

e explica a súa orixe. 
CCB6.5.1.Identifica as linguas que se falan en Europa e en España, diferenciando pola súa orixe as romances e as non romances, e delimita nun 

mapa as zonas onde se utilizan. 
CCB6.6.1.Recoñece e explica o significado dalgúns dos helenismos e latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en 

España e doutras linguas modernas, e explica o seu significado a partir do termo de orixe. 
CCB6.6.2.Explica o significado de palabras a partir da súa descomposición e da análise etimolóxica das súas partes. 
CCB6.7.1.Identifica e diferencia con seguridade cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, en relación co termo de orixe sen, necesidade 

de consultar dicionarios nin outras fontes de información. 
CCB6.8.1.Explica os procesos de evolución dalgúns termos desde o étimo latino ata os seus respectivos derivados nas linguas romances, 

describindo algúns dos fenómenos fonéticos producidos e ilustrándoos con outros exemplos. 
CCB6.9.1.Explica a partir da súa etimoloxía termos de orixe grecolatina propios da linguaxe científico-técnica e sabe usalos con propiedade. 
CCB6.8.2.Realiza evolucións do latín ao galego e ao castelán aplicando as regras fonéticas de evolución. 
CCB6.10.1.Demostra o influxo do latín e o grego sobre as linguas modernas servíndose de exemplos para ilustrar o mantemento nestas de 

elementos léxicos morfolóxicos e sintácticos herdados das primeiras. 
CCB6.11.1.Describe as características esenciais dos xéneros literarios grecolatinos e recoñece a súa influencia na literatura posterior. 
Bloque 7. Pervivencia na actualidade 
CCB7.1.1.Sinala e describe algúns aspectos básicos da cultura e a civilización grecolatina que perviviron ata a actualidade, demostrando a súa 

vixencia nunha e noutra época mediante exemplos. 
CCB7.2.1.Demostra a pervivencia da mitoloxía e os temas lexendarios mediante exemplos de manifestacións artísticas contemporáneas nas que 

están presentes estes motivos. 
CCB7.4.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para recabar información e realizar traballos de investigación acerca da 

pervivencia da civilización clásica na nosa cultura. 
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Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía 

Bloque 1. Xeografía 
CCB1.1.1.Sinala sobre un mapa o marco xeográfico en que se sitúan en distintos períodos as civilizacións grega e romana, delimitando o seu 

ámbito de influencia, establecendo conexións con outras culturas próximas e situando con precisión puntos xeográficos, cidades ou 
restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica. 

Bloque 2. Historia 
CCB2.1.1.Sabe enmarcar determinados feitos históricos nas civilizacións grega e romana e no período histórico correspondente, póndoos en 

contexto e relacionándoos con outras circunstancias contemporáneas. 
CCB2.2.1.Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma, nomeando e situando no tempo os principais fitos asociados a cada 

unha delas. 
CCB2.2.2.Explica o proceso de transición que se produce entre as etapas da historia de Grecia e Roma, describindo as circunstancias que 

interveñen no paso de unhas a outras. 
CCB2.2.3.Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos históricos salientables, consultando ou non fontes de información. 
CCB2.2.4.Sitúa dentro dun eixe cronolóxico o marco histórico en que se desenvolven as civilizacións grega e romana, sinalando períodos e 

identificando en cada un as conexións máis importantes que presentan con outras civilizacións. 
Bloque 3. Mitoloxía 
CCB3.2.3.Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa cultura, analizando a influencia da tradición 

clásica neste fenómeno e sinalando as principais semellanzas e diferenzas que se observan entre ambos os tratamentos, 
asociándoas a outros trazos culturais propios de cada época. 

CCB3.3.1.Enumera e explica as principais características da relixión grega, póndoas en relación con outros aspectos básicos da cultura helénica 
e establecendo comparacións con manifestacións relixiosas propias doutras culturas. 

CCB3.4.1.Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, e explica os trazos que lles son propios. 
Bloque 4. Arte 
CCB4.1.2.Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles aspectos relacionados coa arte grecolatina, asociándoos a outras manifestacións culturais ou a 

fitos históricos. 
CCB4.2.1.Recoñece as características esenciais das arquitecturas grega e romana, identificando en imaxes a orde arquitectónica á que 

pertencen distintos monumentos, para razoar a súa resposta. 
CCB4.3.1.Recoñece esculturas gregas e romanas en imaxes, encádraas nun período histórico e identifica nelas motivos mitolóxicos, históricos 

ou culturais. 
CCB4.4.1.Describe as características, os principais elementos e a función das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con 

exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores. 
CCB4.5.1.Localiza nun mapa os principais monumentos clásicos do patrimonio español e europeo, identificando a partir de elementos 

concretos o seu estilo e súa cronoloxía aproximada. 
Bloque 5. Sociedade e vida cotiá 
CCB5.4.1.Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación, os hábitos de hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma. 
CCB5.4.2.Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos científicos e técnicos da época, e explica a súa influencia no 

progreso da cultura occidental. 
Bloque 6. Lingua e literatura 
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CCB6.3.1.Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos alfabetos actuais, e sinala nestes últimos a presenza de 
determinados elementos tomados dos primeiros. 

CCB6.4.1.Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia das linguas indoeuropeas, sinalando os idiomas modernos que se derivan 
de cada unha e os aspectos lingüísticos que evidencian o seu parentesco. 

Competencia dixital Bloque 1. Xeografía 
CCB1.1.1.Sinala sobre un mapa o marco xeográfico en que se sitúan en distintos períodos as civilizacións grega e romana, delimitando o seu 

ámbito de influencia, establecendo conexións con outras culturas próximas e situando con precisión puntos xeográficos, cidades ou 
restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica. 

CCB1.2.1.numera aspectos do marco xeográfico que poden ser considerados determinantes no desenvolvemento das civilizacións grega e 
latina, e achega exemplos para ilustrar e xustificar as súas formulacións. 

Bloque 2. Historia 
CCB2.1.1.Sabe enmarcar determinados feitos históricos nas civilizacións grega e romana e no período histórico correspondente, póndoos en 

contexto e relacionándoos con outras circunstancias contemporáneas. 
CCB2.2.1.Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma, nomeando e situando no tempo os principais fitos asociados a cada 

unha delas. 
CCB2.2.3.Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos históricos salientables, consultando ou non fontes de información. 
CCB.2.2.4.Sitúa dentro dun eixe cronolóxico o marco histórico en que se desenvolven as civilizacións grega e romana, sinalando períodos e 

identificando en cada un as conexións máis importantes que presentan con outras civilizacións. 
Bloque 3. Mitoloxía 
CCB3.1.1.Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os 

caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia, explicando a súa xenealoxía e establecendo as relacións entre os 
diferentes deuses. 

CCB3.2.1.Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e explica os principais aspectos que os diferencian. 
CCB3.2.2.Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos da antigüidade clásica e os pertencentes a outras culturas, comparando o seu 

tratamento na literatura ou na tradición relixiosa. 
CCB3.2.3.Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa cultura, analizando a influencia da tradición 

clásica neste fenómeno e sinalando as principais semellanzas e diferenzas que se observan entre ambos os tratamentos, 
asociándoas a outros trazos culturais propios de cada época. 

CCB3.2.4.Recoñece referencias mitolóxicas nas artes plásticas, sempre que sexan claras e sinxelas, describindo, a través do uso que se fai 
destas, os aspectos básicos que en cada caso se asocian á tradición grecolatina. 

Bloque 4. Arte 
CCB4.1.1.Recoñece os trazos básicos da arte clásica nas manifestacións artísticas antigas e actuais. 
CCB4.1.2.Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles aspectos relacionados coa arte grecolatina, asociándoos a outras manifestacións culturais ou a 

fitos históricos. 
CCB4.2.1.Recoñece as características esenciais das arquitecturas grega e romana, identificando en imaxes a orde arquitectónica á que 

pertencen distintos monumentos, para razoar a súa resposta. 
CCB4.3.1.Recoñece esculturas gregas e romanas en imaxes, encádraas nun período histórico e identifica nelas motivos mitolóxicos, históricos 
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ou culturais. 
CCB4.4.1.Describe as características, os principais elementos e a función das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con 

exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores. 
CCB4.5.1.Localiza nun mapa os principais monumentos clásicos do patrimonio español e europeo, identificando a partir de elementos 

concretos o seu estilo e súa cronoloxía aproximada. 
Bloque 5. Sociedade e vida cotiá 
CCB5.4.1.Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación, os hábitos de hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma. 
CCB5.6.1.Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos, comparándoos e destacando a súa importancia con respecto a outras festividades 

deste tipo existentes na época, e comenta o seu mantemento no mundo moderno, establecendo semellanzas e diferenzas entre os 
valores culturais aos que se asocian en cada caso. 

Bloque 6. Lingua e literatura 
CCB6.1.1.Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa natureza e a súa función, e describe os trazos que os distinguen. 
CCB6.3.1.Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos alfabetos actuais, e sinala nestes últimos a presenza de 

determinados elementos tomados dos primeiros. 
CCB6.4.1.Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia das linguas indoeuropeas, sinalando os idiomas modernos que se derivan 

de cada unha e os aspectos lingüísticos que evidencian o seu parentesco. 
CCB6.5.1.Identifica as linguas que se falan en Europa e en España, diferenciando pola súa orixe as romances e as non romances, e delimita nun 

mapa as zonas onde se utilizan. 
CCB6.7.2.Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual. 
Bloque 7. Pervivencia na actualidade 
CCB7.4.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para recabar información e realizar traballos de investigación acerca da 

pervivencia da civilización clásica na nosa cultura. 

Competencias 
sociais e cívicas 

Bloque 1. Xeografía 
CCB1.2.1.Enumera aspectos do marco xeográfico que poden ser considerados determinantes no desenvolvemento das civilizacións grega e 

latina, e achega exemplos para ilustrar e xustificar as súas formulacións. 
Bloque 2. Historia 
CCB2.1.1.Sabe enmarcar determinados feitos históricos nas civilizacións grega e romana e no período histórico correspondente, póndoos en 

contexto e relacionándoos con outras circunstancias contemporáneas. 
CCB2.2.1.Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma, nomeando e situando no tempo os principais fitos asociados a cada 

unha delas. 
CCB2.2.2.Explica o proceso de transición que se produce entre as etapas da historia de Grecia e Roma, describindo as circunstancias que 

interveñen no paso de unhas a outras. 
CCB2.2.3.Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos históricos salientables, consultando ou non fontes de información. 
CCB2.2.4.Sitúa dentro dun eixe cronolóxico o marco histórico en que se desenvolven as civilizacións grega e romana, sinalando períodos e 

identificando en cada un as conexións máis importantes que presentan con outras civilizacións. 
CCB2.3.1.Explica a romanización de Hispania e Gallaecia, describindo as súas causas e delimitando as súas fases. 
CCB2.3.2.Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Hispania e 
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Gallaecia, sinalando a súa influencia na historia posterior do noso país. 
Bloque 3. Mitoloxía 
CCB3.2.2.Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos da antigüidade clásica e os pertencentes a outras culturas, comparando o seu 

tratamento na literatura ou na tradición relixiosa. 
CCB3.2.3.Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa cultura, analizando a influencia da tradición 

clásica neste fenómeno e sinalando as principais semellanzas e diferenzas que se observan entre ambos os tratamentos, 
asociándoas a outros trazos culturais propios de cada época. 

CCB3.3.1.Enumera e explica as principais características da relixión grega, póndoas en relación con outros aspectos básicos da cultura helénica 
e establecendo comparacións con manifestacións relixiosas propias doutras culturas. 

CCB3.4.1.Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, e explica os trazos que lles son propios. 
Bloque 4. Arte 
CCB4.4.1.Describe as características, os principais elementos e a función das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con 

exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores. 
Bloque 5. Sociedade e vida cotiá 
CCB5.1.1.Nomea os principais sistemas políticos da antigüidade clásica e describe, dentro de cada un, a forma de distribución e o exercicio do 

poder, as institucións, o papel que estas desempeñan e os mecanismos de participación política. 
CCB5.2.1.Describe a organización das sociedades grega e romana, explicando as características das clases sociais e os papeis asignados a cada 

unha, relacionando estes aspectos cos valores cívicos da época e comparándoos cos actuais. 
CCB5.2.2.Describe as principais características e a evolución dos grupos que compoñen as sociedades grega e romana. 
CCB5.3.1.Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos seus membros, identificando e explicando a través deles 

estereotipos culturais e comparándoos cos actuais. 
CCB5.4.1.Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación, os hábitos de hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma. 
CCB5.4.2.Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos científicos e técnicos da época, e explica a súa influencia no 

progreso da cultura occidental. 
CCB5.5.1.Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e romana, analizando a súa finalidade, os grupos aos que van dirixidas e a 

súa función no desenvolvemento da identidade social. 
CCB5.6.1.Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos, comparándoos e destacando a súa importancia con respecto a outras festividades 

deste tipo existentes na época, e comenta o seu mantemento no mundo moderno, establecendo semellanzas e diferenzas entre os 
valores culturais aos que se asocian en cada caso. 

Bloque 6. Lingua e literatura 
CCB6.4.1.Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia das linguas indoeuropeas, sinalando os idiomas modernos que se derivan 

de cada unha e os aspectos lingüísticos que evidencian o seu parentesco. 
CCB6.5.1.Identifica as linguas que se falan en Europa e en España, diferenciando pola súa orixe as romances e as non romances, e delimita nun 

mapa as zonas onde se utilizan. 
Bloque 7. Pervivencia na actualidade 
CCB7.3.1.Enumera e explica algúns exemplos concretos nos que se pon de manifesto a influencia que o mundo clásico tivo na historia e as 

tradicións do noso país. 
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Competencia en 
conciencia e 
expresión cultural 

Bloque 2. Historia 
CCB2.3.1.Explica a romanización de Hispania e Gallaecia, describindo as súas causas e delimitando as súas fases. 
Bloque 3. Mitoloxía 
CCB3.1.1.Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os 

caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia, explicando a súa xenealoxía e establecendo as relacións entre os 
diferentes deuses. 

CCB3.2.1.Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e explica os principais aspectos que os diferencian. 
CCB3.2.2.Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos da antigüidade clásica e os pertencentes a outras culturas, comparando o seu 

tratamento na literatura ou na tradición relixiosa. 
CCB3.2.3.Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa cultura, analizando a influencia da tradición 

clásica neste fenómeno e sinalando as principais semellanzas e diferenzas que se observan entre ambos os tratamentos, 
asociándoas a outros trazos culturais propios de cada época. 

CCB3.2.4.Recoñece referencias mitolóxicas nas artes plásticas, sempre que sexan claras e sinxelas, describindo, a través do uso que se fai 
destas, os aspectos básicos que en cada caso se asocian á tradición grecolatina. 

CCB3.3.1.Enumera e explica as principais características da relixión grega, póndoas en relación con outros aspectos básicos da cultura helénica 
e establecendo comparacións con manifestacións relixiosas propias doutras culturas. 

CCB3.4.1.Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, e explica os trazos que lles son propios. 
Bloque 4. Arte 
CCB4.1.1.Recoñece os trazos básicos da arte clásica nas manifestacións artísticas antigas e actuais. 
CCB4.1.2.Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles aspectos relacionados coa arte grecolatina, asociándoos a outras manifestacións culturais ou a 

fitos históricos. 
CCB4.2.1.Recoñece as características esenciais das arquitecturas grega e romana, identificando en imaxes a orde arquitectónica á que 

pertencen distintos monumentos, para razoar a súa resposta. 
CCB4.3.1.Recoñece esculturas gregas e romanas en imaxes, encádraas nun período histórico e identifica nelas motivos mitolóxicos, históricos 

ou culturais. 
CCB4.4.1.Describe as características, os principais elementos e a función das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con 

exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores. 
CCB4.5.1.Localiza nun mapa os principais monumentos clásicos do patrimonio español e europeo, identificando a partir de elementos 

concretos o seu estilo e súa cronoloxía aproximada. 
Bloque 6. Lingua e literatura 
CCB6.1.1.Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa natureza e a súa función, e describe os trazos que os distinguen. 
CCB6.2.1.Nomea e describe os trazos principais dos alfabetos máis utilizados no mundo occidental, diferenciándoos doutros tipos de escrituras, 

e explica a súa orixe. 
CCB6.3.1.Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos alfabetos actuais, e sinala nestes últimos a presenza de 

determinados elementos tomados dos primeiros. 
CCB6.4.2.Describe  a evolución das linguas romances a partir do latín como un proceso histórico, explicando e ilustrando con exemplos os 
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elementos que evidencian do xeito máis visible a súa orixe común e o parentesco existente entre elas. 
CCB6.11.1.Describe as características esenciais dos xéneros literarios grecolatinos e recoñece a súa influencia na literatura posterior. 
CCB6.12.1.Nomea aos autores máis representativos da literatura grecolatina, encádraos no seu período histórico e cita as súas obras máis 

coñecidas. 
Bloque 7. Pervivencia na actualidade 
CCB7.2.1.Demostra a pervivencia da mitoloxía e os temas lexendarios mediante exemplos de manifestacións artísticas contemporáneas nas que 

están presentes estes motivos. 

Competencia de 
sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor 

Bloque 2. Historia 
CCB2.2.1.Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma, nomeando e situando no tempo os principais fitos asociados a cada 

unha delas. 
Bloque 5. Sociedade e vida cotiá 
CCB5.2.1.Describe a organización das sociedades grega e romana, explicando as características das clases sociais e os papeis asignados a cada 

unha, relacionando estes aspectos cos valores cívicos da época e comparándoos cos actuais. 
CCB5.5.1.Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e romana, analizando a súa finalidade, os grupos aos que van dirixidas e a 

súa función no desenvolvemento da identidade social. 
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2.4. Obxectivos xerais da etapa (ESO) 
 

 Según determina no artigo 10 o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 
currículo da ESO e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, a Educación Secundaria 
Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos as capacidades que lles permitan: 
 
a)  Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 
grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b)  Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

c)  Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d)  Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e)  Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 

f)  Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia. 

g)  Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións 
e asumir responsabilidades. 

h)  Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 

i)  Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
l)  Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 
práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 
sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n)  Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión e representación. 

ñ)  Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 
cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto 
cara ao exercicio deste dereito. 

o)  Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 
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riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

2.5.   Atención á diversidade 
 

Na programación de Cultura Clásica tivéronse moi en conta as carencias, sobre todo as que 
teñen que ver coa capacidade de comprensión e expresión oral e escrita, falta de hábitos de traballo 
e estudo, escasa afección á lectura, etc. que presentan moitos alumnos no Segundo Ciclo da ESO. 
Tendo en conta tamén a diversidade de niveis e ritmos de aprendizaxe, así como de intereses e 
capacidades, dos alumnos, trataremos de poñer en práctica distintas estratexias: 

 
Utilización dunha linguaxe directa e fácil de captar. Esta formulación conseguirá chamar a atención 

do alumno cara a uns materiais e uns contidos que tradicionalmente víñanse tratando con 
excesiva seriedade.  

Utilización das novas tecnoloxías da información como base das clases, así como de abundantes 
apoios visuais -fotografías, debuxos, mapas, materiais audiovisuais -, que serven de apoio aos 
contidos, sen descoidar estes.  

Utilización de cadros e esquemas cos conceptos fundamentais que aparecen en cada unidade. En 
ocasións serán elaborados polos propios alumnos. 

Procurarase que haxa exercicios e actividades de diversos niveis de dificultade, de forma que se 
atenda ó ritmo de aprendizaxe de tódolos alumnos. 

No caso de haber alumnos repetidores con coñecementos máis avanzados cos seus compañeiros, 
proporánselles actividades de reforzo ou complementarias dos contidos básicos, evitando así o 
aburrimento e a desmotivación. 

Fomentarase a realización de lecturas e/ou traballos voluntarios sobre algún aspecto do currículo, 
co estímulo de obter unha nota máis alta e recompensar ós que non se quedan só no 
obrigatorio.  

Fomentarase a participación dos alumnos na revista do Centro con traballos relacionados con esta 
materia, o cal será avaliado como traballo voluntario para subir a nota. 

 Selección dos contidos de modo que ao alumno a información se lle presente organizada e 
seleccionada, para que poida seguir o seu desenvolvemento con maior facilidade. Os contidos 
novos abordaranse partindo dos coñecementos previos e facendo notar a relación con outras 
materias do currículo, así como coa propia experiencia do alumno. 

 Alternancia de actividades individuais e de grupo. As primeiras proceden directamente dos 
contidos vistos pouco antes; as segundas servirán para ampliar os contidos básicos ou ilustrar 
aspectos parciais do mundo clásico. Tanto as actividades de grupo como as individuais 
realizaranse na súa maior parte en clase, asignando a cada alumno unha determinada parte da 
mesma; nas de grupo será importante que o profesor controle a formación dos grupos de 
alumnos, de maneira que os integren alumnos de distinto nivel. 

Diversidade nas obras de lectura, se é o caso, para que o alumno poida escoller a que máis se 
adecúe aos seus gustos e aptitudes, dentro dun catálogo establecido polo profesor. Tamén 
serán variados, en canto ó tema e á dificultade, os textos lidos e analizados na aula. Ámbalas 
dúas actividades son básicas para habituar a mozos inmersos no imperio da imaxe ao contacto 
co medio primordial de coñecemento que é o libro. 

 

2.6.   Contribución ao Proxecto Lector 
 

A materia Cultura Clásica contribúe ó fomento da lectura e da escritura, concretado no 
Proxecto Lector do Centro, con diversas estratexias e actividades: 
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 Cada unidade didáctica da aplicación informática que substitúe ó libro de texto contén lecturas 
de textos de autores clásicos, en tradución accesible ó alumnado, ou ben de autores modernos 
sobre diversos aspectos do mundo clásico, co que se pretende potenciar a comprensión 
lectora mediante actividades variadas: análise da estrutura do texto, localización das ideas 
principais, identificación dos trazos culturais, realización de esquemas e resumos, ampliación 
do vocabulario. 

 Tamén se utilizará a lectura de textos específicos para o estudo do léxico de orixe grega e 
latina, acompañados de exercicios variados, con vistas a mellorar a comprensión e expresión 
dos alumnos, así como a ampliar o vocabulario propio. 

 A partir dos textos estimularanse tanto a expresión oral, mediante debates e coloquios sobre 
os aspectos socioculturais tratados, que fomenten o espírito crítico, coma a expresión escrita, 
mediante actividades de carácter creativo como redaccións, poemas ou cómics. 

 
A estas actividades dedicarase aproximadamente un cuarto de hora en cada clase, aínda que 

ocasionalmente, e sempre en relación cos contidos tratados nese momento, utilizarase todo o tempo 
da clase para unha lectura dramatizada ou un relato breve sobre o mundo clásico. 
 

Tamén se proporán lecturas de fragmentos ou obras completas, estas con carácter voluntario, 
con actividades de comprensión, expresión, investigación ou creatividade.  
 

LECTURAS – CULTURA CLÁSICA – 3º ESO:  

Como lectura obrigatoria e base dun traballo, cada alumno deberá ler en cada avaliación un relato ou 
capítulo dos seguintes libros: 
 

1ª avaliación: - FERNANDO LILLO REDONET: El aprendiz de brujo y otros cuentos de Grecia y Roma, 
ed. Merial, colección “Telémaco”. 

2ª avaliación: - OVIDIO: Metamorfosis, adapt. de Agustín Sánchez Aguilar, ed. Vicens Vives, col. 
“Clásicos adaptados”. 

3ª avaliación: Non hai lectura, senón un traballo de investigación ou de creación sobre un tema 
relacionado coa materia. 

 

2.7.   Contribución ao Proxecto Lingüístico 
 

 A continuación expoñemos as medidas de apoio e reforzo que se propoñen nesta materia para 
acadar os obxectivos de fomento do uso do galego e a plena competencia lingüística nas dúas linguas 
oficiais de Galicia: 
 

 Cando se estuda a familia lingüística indoeuropea préstase especial atención ao grupo das 
linguas romances ou neolatinas, valorando as relacións entre linguas e o que teñen en común 
e fomentando o respecto cara as demais linguas. 

 Sempre que é posible, tanto nos temas de lingua como nos de cultura, utilízanse exemplos, 
establécense relacións e comparacións, etc., entre linguas emparentadas ou en contacto. 

 Procúrase establecer comparacións entre as estruturas das linguas latina e grega e as linguas 
que coñezan os alumnos, incluso estranxeiras, para que as comprendan mellor e pasen dunhas 
a outras con axilidade. 

 Estúdanse os préstamos e calcos de palabras entre grego e latín, grego/latín e linguas 
modernas, como medio para aumentar o vocabulario dos alumnos. 
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 Estúdase a evolución do latín ás linguas romances, poñendo especial énfase cando esa 
evolución da lugar a solucións diferentes en galego e en castelán, e traballando con 
abundantes exemplos. 

 Cando se estudan os helenismos, tanto do léxico común como do científico e técnico, 
analízanse as palabras derivadas en ámbalas dúas linguas, comprobando a semellanza dos 
cultismos, e enriquecendo o vocabulario dos alumnos. 

 Realízanse exercicios sobre onomástica e toponimia, esta última preferentemente galega, para 
que así os alumnos perciban como as linguas e civilizacións clásicas conforman a nosa cultura. 

 Coméntanse textos, de autores antigos e modernos, literarios, históricos e divulgativos, que 
axuden a comprender mellor os diversos aspectos das civilizacións antigas. 

 Fanse lecturas dramatizadas de obras ou fragmentos teatrais e poéticos, buscando mellorar a 
expresión oral e fomentar a sensibilidade artística. 

 Ó estudar a Romanización ponse máis énfase na romanización de Galicia, ou mellor, da antiga 
Gallaecia, valorando as fundamentais aportacións da civilización grecolatina. 

 Promóvese a relación da lingua galega coas tecnoloxías da información e da comunicación. 
 Favorécese que os alumnos fagan exercicios, exames e traballos na lingua oficial que prefiran. 
 Dispoñemos de dicionarios latín-español e latín-galego que os alumnos utilizan segundo a súa 

preferencia. 
 Nas obras de lectura utilízanse tamén ámbalas dúas linguas, sempre que as edicións e 

traducións existentes o permiten. 

 Tamén se procura empregar as dúas linguas oficiais nas actividades complementarias e 
extraescolares, e así mesmo no material didáctico que as acompaña. 

 Anímase ao alumnado a participar na redacción da revista do Centro. 
 O Departamento procurará participar en actividades comúns a todo o Centro orientadas ao 

fomento do uso do galego e ao coñecemento da cultura da comarca. 
 

2.8.   Contribución ao Plan de Convivencia 
 

 Prestar apoio e colaboración aos titores e ao Departamento de Orientación nas accións que 
realizan dentro do Plan de Convivencia do Instituto. 

 Fomentar a resolución pacífica dos conflitos que poidan xurdir, tanto nas clases como durante 
as actividades complementarias e extraescolares. 

 Procurar un ambiente de traballo no que primen o respecto e a tolerancia e se rexeiten os 
prexuízos e os comportamentos violentos e sexistas. 

 Analizar criticamente os feitos, costumes, etc. presentes na Historia e na Literatura da 
Antigüidade grecolatina, valorando a superación de inxustizas e desigualdades, pero tamén 
sendo capaces de identificar as que permanecen aínda na actualidade. 

 

2.9.   Contribución ao Plan de integración das TIC 
 

 Aínda que o material básico de referencia será o libro de texto, con frecuencia se 
complementará con outros de diversa índole, tanto aportados pola profesora coma froito da 
iniciativa do alumnado, para a comprensión dos contidos, a ampliación ou reforzo dos mesmos 
e a realización de tarefas.  

 Na internet atopamos moitos recursos para esta materia: gramáticas, dicionarios, exercicios 
autoavaliables, repertorios de helenismos, vídeos, imaxes, mapas, esquemas... Pero esta 
abundancia tamén nos obriga a ser selectivos e aprender a usar criticamente os recursos e as 
informacións que se obteñan da rede.  
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 Procuraremos que tanto na explicación dalgúns temas por parte da profesora como na 
presentación de traballos por parte dos alumnos se empreguen programas informáticos de 
tratamento de textos, presentacións, etc. 

 Estamos a utilizar cada vez máis a aula virtual do Instituto. 
 Garantirase o acceso a internet nas aulas de informática e na biblioteca. 
 Fomentarase o uso do pendrive e do correo electrónico para gardar e entregar traballos. 
 Participación, durante o segundo trimestre, nunha actividade que se realiza na rede: o 

concurso Odisea, de preguntas e respostas, no que compiten equipos de alumnos de Cultura e 
Linguas clásicas de toda Galicia e doutras Comunidades, organizado pola Sociedade de 
Estudios Clásicos. 

 

2.10.   Elementos transversais do currículo 
 

Educación moral e cívica 

O estudo da evolución das formas de goberno en Grecia e Roma permitirá descubrir como 
xurdiu e como funcionaba a democracia en Atenas, un sistema no que participaba unha minoría de 
cidadáns con plenitude de dereitos, quedando excluídos todos os non cidadáns, os escravos e as 
mulleres. No caso de Roma, a crise da República a partir do s. I a. de C. e a súa evolución cara a 
formas de poder persoal cada vez máis absolutistas poden facer ver o perigosas que resultan as 
actitudes de abuso do poder persoal. Ao tratar da organización social facemos unha análise en 
profundidade da condición do cidadán antigo, como se conseguía esa condición, cales eran os seus 
dereitos e deberes. Isto pode contribuír a tomar conciencia do papel que xoga o cidadán nun país 
moderno e democrático.  

 
Contémplase tamén a condición social dos escravos e a situación social da muller, dous dos 

aspectos en que a sociedade clásica mostrouse máis discriminatoria e lesiva cara aos dereitos e a 
igualdade entre os individuos. O seu estudo pretende facer recapacitar sobre se tales situacións de 
discriminación séguense dando na actualidade e permitirá estar alerta para detectalas e combatilas. 

 
Con este tema tamén está relacionada a educación no mundo clásico, onde se pode 

comprobar que non entraba dentro dos dereitos recoñecidos polos Estados; que non chegaba a 
amplas capas da poboación; finalmente, a que se podería equiparar á ensinanza superior estaba 
dirixida a unha elite poderosa económica e politicamente, cuxa principal finalidade era a de lograr 
facer bos cidadáns e bos políticos. Da confrontación entre aquela realidade e a nosa compróbase 
como avanzou a educación nas sociedades modernas, onde xa se considera un dereito fundamental. 

 

Educación para a paz 

Os contidos deste tema transversal veñen coincidir en parte cos do anterior, pois a educación 
moral e cívica persegue fundamentalmente lograr unha convivencia pacífica entre os seres humanos. 
Pero tamén habería que ter en conta o relativo á organización e evolución do feito relixioso no 
mundo clásico, con especial atención aos problemas que suscitou no mundo romano a extensión do 
Cristianismo: como un mundo que fora ata entón tolerante en materia relixiosa, ante os cristiáns 
adoptou actitudes extremas de represión, todo o cal traduciuse nas coñecidas persecucións de 
Nerón, Decio ou Diocleciano. 

 
Tamén se estuda a importancia do exército nas sociedades grega e romana e como en Roma 

foi a base fundamental para o logro dun enorme Imperio -ademais dun dos vehículos fundamentais 
da romanización-. Esta importancia do exército na sociedade antiga correspóndese no noso mundo, 
azoutado aínda por multitude de conflitos bélicos, co esforzo por construír un poder militar 
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subordinado ao poder civil e convertido non en axente de conquista ou agresión, senón de defensa, e 
así mesmo en vehículo de pacificación entre contendentes. 

 
  Para rematar, relacionado tamén con este tema está o estudo das festas e espectáculos 

en Grecia e Roma, onde no caso romano compróbase o carácter sanguento de moitos dos 
espectáculos ou ludi que tiñan lugar no anfiteatro e que xa levantou entón a crítica dalgúns 
intelectuais, sobre todo estoicos e cristiáns. Esta busca de diversión a costa da vida dos demais 
constitúe unha das maiores aberracións daquela sociedade, considerada modélica en cambio en 
moitos outros terreos. 

 

Educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos e contra a violencia de 
xénero 
 

Estes temas trátanse sobre todo ao estudar a situación da muller no mundo clásico e o 
carácter da familia antiga, baseada na autoridade omnímoda do paterfamilias, así como ao tratar os 
aspectos relativos á educación. A marxinación da muller, excluída da vida pública e sobre todo, dos 
ámbitos de poder e influencia, foi maior en Grecia que en Roma, e pódese rastrexar mesmo nos 
mitos (Pandora, Helena, Medea...), con estereotipos negativos que perduran ata hoxe. A reflexión 
sobre estes feitos permitirá  apreciar mellor a necesidade de xustiza e igualdade nas relacións entre 
ambos sexos e opoñerse a toda forma de violencia. 

 

Educación para a saúde, educación do consumidor e educación ambiental 

Estúdanse sobre todo ao ver aspectos relativos á vida cotiá, como os hábitos alimenticios ou a 
indumentaria do home antigo. Tamén no tema dedicado aos principais avances científicos do mundo 
clásico en terreos tan importantes como a Medicina. E así mesmo ao estudar o urbanismo: as obras 
públicas acometidas, sobre todo, polos romanos -pouco respectuosas en xeral co medio natural-, as 
grandes construcións de baños e a preocupación por abastecer de auga e dotar de saneamentos ás 
cidades; as características da casa grega e romana, que nos casos das familias máis podentes sempre 
trataron de reproducir, aínda que fose baixo a forma de xardíns, esa natureza que o medio urbano 
destruíra. Finalmente, no tema das artes obsérvase que un dos motivos máis repetidos da pintura e o 
mosaico romanos, así como da cerámica grega, foron os motivos naturais.  

 

Educación vial 

Este tema trátase sobre todo ao estudar a organización da vida urbana no mundo clásico, 
atendendo así mesmo á importancia que tiveron as grandes vías romanas no desenvolvemento das 
comunicacións no mundo antigo. 

 

A pobreza e os problemas do Terceiro Mundo 

Este tema desenvólvese en parte ao abordar a organización social do mundo clásico, baseada 
en notables diferenzas económicas entre os distintos grupos sociais. Tamén ten un certo tratamento 
no apartado relativo ao mundo do traballo e as formas de organización económica en Grecia e Roma, 
sen esquecer o feito da escravitude, que rebaixaba ao ser humano á categoría de cousa e favorecía a 
explotación e o maltrato.  
 

Sentido crítico e da responsabilidade  

A materia de Cultura Clásica contribúe a fomentar a autonomía e iniciativa persoal e o espírito 
emprendedor na medida en que se utilizan procedementos que esixen planificar, avaliar distintas 
posibilidades e tomar decisións. A exposición de traballos individuais ou en grupo e a realización de 



IES Campo de San Alberto                                                           Departamento de Latín – Curso 2019-20 

27 
 

debates implican valorar as achegas doutros compañeiros, aceptar posibles erros, e non se render 
ante as dificultades. En definitiva, achega posibilidades de mellora e fomenta o afán de superación.  
 

Emprendemento  

O elemento transversal do emprendemento implica a capacidade de transformar as ideas en 
actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e 
gestionar os coñecementos, destrezas e actitudes necesarios con criterio propio, en aras de alcanzar 
o obxectivo previsto. Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral 
nos que se desenvolven as persoas, permitíndolles o desenvolvemento das súas actividades e o 
aproveitamento de novas oportunidades. Constitúe igualmente o cimento doutras capacidades e 
coñecementos máis específicos, e inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados.  

O espírito agonístico dos gregos, o seu gusto polas competicións, a habilidade para o comercio 
e a navegación, xunto co espírito práctico dos romanos, a súa habilidade como lexisladores, 
construtores e enxeñeiros, a capacidade para organizar e administrar un inmenso territorio ao que 
dotaron de unidade política, cidades, vías de comunicación, son só algunhas das manifestacións do 
emprendemento no mundo clásico. 

 

2.11. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica 
docente 

 
O  profesor fará unha reflexión sobre os seguintes puntos: 
1. Planificación. 
2. Motivación do alumnado. 
3. Desenvolvemento do ensino. 
4. Proceso de ensino e a práctica docente. 

 
Para esta reflexión e avaliación empregaranse os indicadores que constan nos seguintes 

rexistros: 
 

 INDICADORES 
VALORACIÓN 

PROPOSTAS DE MELLORA 
1 2 3 4 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

1. Programa a materia tendo en 
conta os estándares de 
aprendizaxe previstos nas leis 
educativas. 

  

2. Programa a materia tendo en 
conta o tempo dispoñible para o 
seu desenvolvemento. 

  

3. Selecciona e secuencia de forma 
progresiva os contidos da 
programación de aula tendo en 
conta as particularidades  de 
cada un dos grupos de 
estudantes.   

  

4. Programa actividades e 
estratexias en función dos 
estándares de aprendizaxe. 

  

5. Planifica as clases de modo 
flexible, preparando actividades 
e recursos axustados á 
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programación de aula e as 
necesidades e ós intereses do 
alumnado. 

6. Establece os criterios, 
procedementos e os 
instrumentos de avaliación e 
autoavaliación que permiten 
facer o seguimento do progreso 
de aprendizaxe dos  seus 
alumnos e alumnas. 

  

7. Coordínase co profesorado 
doutros departamentos que 
poidan ter contidos afíns a súa 
materia 

  

 
 
 

 INDICADORES 
VALORACIÓN PROPOSTAS DE 

MELLORA 1 2 3 4 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 D
O

 A
LU

M
N

A
D

O
 A

LU
M

N
A

D
O

 

1. Proporciona un plan de traballo 
ó principio de cada unidade. 

  

2. Prantexa situacións que 
introduzan a unidade (lecturas, 
debates, diálogos…). 

  

3. Relaciona os aprendizaxes con 
aplicacións reais ou  coa súa 
funcionalidade.   

  

4. Informa sobre os progresos 
conseguidos e as dificultades 
atopadas. 

  

5. Relaciona os contidos e as 
actividades cos intereses do 
alumnado. 

  

6. Estimula a participación activa 
dos estudantes. 

  

7. Promove a reflexión dos temas 
tratados. 

  

 
 

 INDICADORES 
VALORACIÓN PROPOSTAS DE 

MELLORA 1 2 3 4 

D
ES

EN
V

O
LV

EM
EN

TO
 D

O
 

EN
SI

N
O

 

1. Resume as ideas fundamentais 
discutidas antes de pasar a unha 
nova unidade ou tema con 
mapas conceptuais, esquemas… 

  

2. Cando introduce conceptos 
novos, relaciónaos, se é posible, 
cos xa coñecidos; intercala 
preguntas aclaratorias; pon 
exemplos... 
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3. Ten predisposición para aclarar 
dúbidas e ofrecer asesorías 
dentro e fora das clases.   

  

4. Optimiza o tempo dispoñible 
para o desenvolvemento de 
cada unidade didáctica. 

  

5. Utiliza axuda audiovisual ou de 
outro tipo para apoiar os 
contidos na aula. 

  

6. Promove o traballo cooperativo 
e mantén unha comunicación 
fluída cos estudantes. 

  

7. Desenvolve os contidos dunha 
forma ordenada e comprensible 
para os alumnos e as alumnas. 

  

8. Propón actividades grupais e 
individuais que permitan a 
adquisición dos estándares de 
aprendizaxe e as destrezas 
propias da etapa educativa. 

  

 
 

 INDICADORES 
VALORACIÓN PROPOSTAS DE 

MELLORA 1 2 3 4 

  

SE
G

U
IM

EN
TO

 E
 A

V
A

LI
A

C
IÓ

N
 D

O
 P

R
O

C
ES

O
 D

E 
EN

SI
N

O
 A

P
R

EN
D

IZ
A

X
E 

 

1. Realiza a avaliación inicial ao  
principio de curso para axusta la 
programación ao nivel dos 
estudantes. 

  

2. Detecta os coñecementos 
previos de cada unidade 
didáctica. 

  

3. Revisa, con frecuencia, os 
traballos propostos na aula e 
fora dela.   

  

4. Proporciona a información 
necesaria sobre a resolución das 
tarefas e cómo pode melloralas. 

  

5. Corrixe e explica de forma 
habitual os traballos e as 
actividades dos alumnos e as 
alumnas,e da pautas para a 
mellora dos seus aprendizaxes. 

  

6. Utiliza suficientes criterios de 
avaliación que atendan de 
maneira equilibrada a avaliación 
dos diferentes contidos. 

  

7. Favorece os procesos de 
autoavaliación e coavaliación. 

  

8. Propón novas actividades que 
faciliten a adquisición de 
obxectivos cando estes no son 
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alcanzados suficientemente. 

9. Propón novas actividades de 
maior nivel cando os obxectivos 
foron alcanzados con suficiencia. 

  

10. Utiliza diferentes técnicas de 
avaliación en función dos 
contidos, o nivel dos estudantes, 
etc. 

  

11. Emprega diferentes medios para 
informar dos resultados aos 
estudantes e aos pais. 
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3. CULTURA CLÁSICA - 3º ESO 
 

3.1. Obxectivos 
 

1. Localizar nun mapa fitos xeográficos relevantes para o coñecemento das civilizacións grega 
e romana. 

2. Coñecer as características máis importantes do marco xeográfico no que se desenvolveron 
as culturas de Grecia e Roma no momento do seu apoxeo. 

3. Coñecer algúns fitos esenciais na historia de Grecia e Roma e as súas consecuencias, así 
como a influencia na nosa historia. 

4. Distinguir e situar nun eixe cronolóxico as principais etapas históricas de Grecia e Roma. 
5. Coñecer coa súa denominación grega e latina os principais deuses e heroes da mitoloxía 

grecolatina, os seus trazos, atributos e ámbitos de influencia. 
6. Coñecer os mitos e heroes grecolatinos de maior relevancia. 
7. Coñecer as características fundamentais da arte grega e romana e relacionar 

manifestacións artísticas actuais cos seus modelos clásicos. 
8. Coñecer de maneira sinxela as características dos principais sistemas políticos do mundo 

clásico establecendo semellanzas e diferenzas entre eles. 
9. Coñecer de maneira sinxela as características da organización social grega e romana e a súa 

influenza na sociedade actual. 
10. Identificar e explicar os diferentes papeis que desempeñan dentro da familia cada un dos 

seus membros. 
11. Identificar as principais formas de traballo e de ocio existentes na Antigüidade. 
12. Recoñecer os diferentes tipos de escritura e distinguilas entre si. 
13. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados na actualidade. 
14. Coñecer a orixe e describir a evolución das linguas romances a partir do latín como un 

proceso histórico. Identificar as linguas romances de España e localizalas no mapa. 
15. Identificar léxico común, técnico e científico de orixe grecolatina na propia lingua e sinalar a 

súa relación coas palabras latinas ou gregas orixinarias.  
16. Describir algúns aspectos básicos da cultura e a civilización grecolatina que chegaron ata a 

actualidade. 
17. Coñecer algúns exemplos da presenza da mitoloxía e dos temas lendarios nas 

manifestacións artísticas actuais. 
18. Recoñecer as pegadas da cultura romana en diversos aspectos da civilización actual. 
19. Realizar traballos de investigación sobre a presenza da civilización clásica no contorno, 

utilizando, entre outros medios, as tecnoloxías da información e a comunicación. 
20. Coñecer as características fundamentais da romanización de Hispania, e dentro desta, da 

Gallaecia. 
21. Coñecer e comparar as características das relixións grega e romana coas actuais.  
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3.2. Temporalización, grao mínimo de consecución, procedementos e instrumentos de avaliación en relación cos 
estándares de aprendizaxe 

 
Comp. 
Clave 

Obx. 
ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
% da 

cualif. 

Instr. 

aval.¹ 
Temporalizac. 

Mín. 
esixibl. 

Bloque 1. Xeografía 

 
CMCCT  
CD  
CAA  
 

 
f  
o  
 

 
B1.1. Marco xeográfico 
das civilizacións grega e 
romana.  
 

 
B1.1. Localizar nun mapa 
fitos xeográficos e enclaves 
concretos relevantes para o 
coñecemento das 
civilizacións grega e romana.  
 

 
CCB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco 
xeográfico en que se sitúan en distintos períodos 
as civilizacións grega e romana, delimitando o 
seu ámbito de influencia, establecendo 
conexións con outras culturas próximas e 
situando con precisión puntos xeográficos, 
cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola 
súa relevancia histórica. 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

1, 3 

 
 
 
 

1º Trim. 

 
 
 
 

SI 

 
CSC  
CD  
CAA  
 

 
f  
o  
 

 
B1.1. Marco xeográfico 
das civilizacións grega e 
romana.  
 

 
B1.2. Describir os marcos 
xeográficos en que se 
desenvolven as civilizacións 
grega e romana ao longo da 
súa historia.  

 
CCB1.2.1. Enumera aspectos do marco 
xeográfico que poden ser considerados 
determinantes no desenvolvemento das 
civilizacións grega e latina, e achega exemplos 
para ilustrar e xustificar as súas formulacións. 

 
 
 

50 

 
 
 

1, 3 

 
 
 

1º Trim. 

 
 
 

SI 

                                                                                                                                                                                              Total bloque 1: 100 

Bloque 2. Historia 

  
CAA  
CMCCT  
CD  
CSC 
 

 
e 
ñ  
 

 
B2.1. Marco histórico da 
civilización grega: das 
civilizacións minoica e 
micénica ao mundo 
helenístico.  
 
B2.2. Marco histórico da 
civilización romana: 
Monarquía, República e 
Imperio.  
 

 
B2.1. Identificar, describir 
e explicar o marco histórico 
en que se desenvolven as 
civilizacións grega e romana. 
 

 
CCB2.1.1. Sabe enmarcar determinados 
feitos históricos nas civilizacións grega e romana 
e no período histórico correspondente, póndoos 
en contexto e relacionándoos con outras 
circunstancias contemporáneas.  
 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

1, 2, 3 

 
 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 

 
 
 
 

SI 
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CSIEE 
CMCCT  
CD  
CSC 
 

 
f 
e  
g 
ñ 
 
 

 
B2.1. Marco histórico da 
civilización grega: das 
civilizacións minoica e 
micénica ao mundo 
helenístico.  
 
B2.2. Marco histórico da 
civilización romana: 
Monarquía, República e 
Imperio.  
  
 

 
B2.2. Coñecer as 
principais características de 
cada período da historia de 
Grecia e Roma, e saber 
situar nun eixe cronolóxico 
os feitos históricos. 
 

 
CCB2. 2.1. Distingue con precisión as etapas 
da historia de Grecia e Roma, nomeando e 
situando no tempo os principais fitos asociados a 
cada unha delas. 

 
 
 

15 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim 

 

 
 
 

SI 
 

 
CD  
CMCCT  
CSC  
 

 
CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en que 
se representen fitos históricos salientables, 
consultando ou non fontes de información.  
 

 
 

10 

 
 

1, 2 

 
1º Trim. 
2º Trim. 

 

 
 

NON 

 
CMCCT  
CD  
CSC  

 
CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe cronolóxico 
o marco histórico en que se desenvolven as 
civilizacións grega e romana, sinalando períodos 
e identificando en cada un as conexións máis 
importantes que presentan con outras 
civilizacións.  
 

 
 
 

20 

 
 
 

1, 2,3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 

 

 
 
 

NON 

 
CCEC  
CAA  
CSC  
CCL  
 

 
ñ  
o  
 

 
B2.1. Marco histórico da 
civilización grega: das 
civilizacións minoica e 
micénica ao mundo 
helenístico.  
B2.2. Marco histórico da 
civilización romana: 
Monarquía, República e 
Imperio.  
 

 
B2.3. Coñecer as 
características fundamentais 
da romanización de Hispania 
e Gallaecia.  
 

 
CCB2.3.1. Explica a romanización de 
Hispania e Gallaecia, describindo as súas 
causas e delimitando as súas fases.  

 
 

20 

 
 

1, 3 

 
 

3º Trim. 

 
 

SI 

 
CSC  
CAA 
CCEC  
CCL 

 
CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra con 
exemplos os aspectos fundamentais que 
caracterizan o proceso da romanización de 
Hispania e Gallaecia, sinalando a súa influencia 
na historia posterior do noso país. 
 

 
 
 

20 

 
 
 

1, 3 

 
 
 

3º Trim. 
 

 
 
 

SI 
 

                                                                                                                                                                                             Total bloque 2: 100 

Bloque 3. Mitoloxía 

 
CD  
CCEC  
CCL  
 

 
b  
 

 
B3.1. O panteón grego e 
romano.  
 

 
B3.1. Coñecer os 
principais deuses da 
mitoloxía grecolatina.  
 

 
CCB3.1.1. Pode nomear coa súa 
denominación grega e latina os principais 
deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, 
sinalando os trazos que os caracterizan, os seus 
atributos e o seu ámbito de influencia, 
explicando a súa xenealoxía e establecendo as 
relacións entre os diferentes deuses.  

 
 
 

25 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 
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CCEC  
CD  
CCL  
 

 
e  
a  
b  
ñ  

 
B3.2. Mitos grecolatinos. 
Os heroes.  

 
B3.2. Coñecer os mitos e 
os heroes grecolatinos, e 
establecer semellanzas e 
diferenzas entre os mitos e 
os heroes antigos e os 
actuais.  

 
CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario 
mítico deuses, semideuses e heroes, e explica 
os principais aspectos que os diferencian.  
 

 
 
 

20 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CCEC 
CMCCT  
CD  
CSC  
  

 
CCB3.2.4. Recoñece referencias mitolóxicas 
nas artes plásticas, sempre que sexan claras e 
sinxelas, describindo, a través do uso que se fai 
destas, os aspectos básicos que en cada caso 
se asocian á tradición grecolatina. 

 
 
 

15 

 
 
 

1, 2 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CCEC  
CD  
 

 
l  
ñ  
 

 
B3.3. Relixión grega.  
 

 
B3.3. Coñecer e 
comparar as características 
da relixiosidade e da relixión 
grega coas actuais.  
 

 
CCB3.3.1. Enumera e explica as principais 
características da relixión grega, póndoas en 
relación con outros aspectos básicos da cultura 
helénica e establecendo comparacións con 
manifestacións relixiosas propias doutras 
culturas.  

 
 
 

20 

 
 
 

1, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 

 

 
 
 

SI 

 
CSC  
CMCCT  
CCEC  
 

 
b  
 

 
B3.4. Relixión romana: 
culto público e privado.  
 

 
B3.4. Explicar os 
fundamentos da relixiosidade 
romana e distinguir a relixión 
oficial das manifestacións do 
culto privado.  

 
CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial de 
Roma dos cultos privados, e explica os trazos 
que lles son propios.  
 

 
 
 

20 

 
 
 

1, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 

 

 
 
 

SI 

                                                                                                                                                                                              Total bloque 3: 100 

Bloque 4. Arte 

 
CD  
CCEC  
 

 
l  
b  
 

 
B4.1. Fundamentos da 
arte clásica.  
 

 
B4.1. Coñecer as 
características fundamentais 
da arte clásica e relacionar 
manifestacións artísticas 
actuais cos seus modelos 
clásicos.  

 
CCB4.1.1. Recoñece os trazos básicos da 
arte clásica nas manifestacións artísticas antigas 
e actuais.  
 

 
 

 
20 

 
 

 
1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CCEC  
CMCCT  
CD  
 

 
l  
 

 
B4.2. Arquitectura en 
Grecia e Roma: tipos de 
edificios e ordes 
arquitectónicas.  

 
B4.2. Identificar as 
características máis 
salientables da arquitectura 
grecorromana en relación 

 
CCB4.2.1. Recoñece as características 
esenciais das arquitecturas grega e romana, 
identificando en imaxes a orde arquitectónica á 
que pertencen distintos monumentos, para 

 
 
 

20 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 

 

 
 
 

SI 
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 cos edificios máis singulares.  razoar a súa resposta.  

 
CCEC  
CMCCT  
CD  
 

 
l  
 

 
B4.3. Escultura en 
Grecia e Roma: etapas, 
estilos e temáticas.  
 

 
B4.3. Coñecer as 
manifestacións escultóricas 
da arte grega e romana ao 
longo da Antigüidade e 
identificar a súa temática.  

 
CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e 
romanas en imaxes, encádraas nun período 
histórico e identifica nelas motivos mitolóxicos, 
históricos ou culturais.  
 

 
 
 

20 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 

 

 
 
 

SI 

 
CSC  
CMCCT  
CD  
CCEC  
 

 
l  
ñ  
 

 
B4.4. Enxeñería 
romana: obras públicas e 
urbanismo. Vías romanas.  
 

 
B4.4. Coñecer as 
creacións urbanísticas 
romanas, así como a súa 
rede viaria.  
 

 
CCB4.4.1. Describe as características, os 
principais elementos e a función das grandes 
obras públicas romanas, explicando e ilustrando 
con exemplos a súa importancia para o 
desenvolvemento do Imperio e a súa influencia 
en modelos urbanísticos posteriores.  

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 

2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CAA  
CD  
CCEC  
CMCCT  

 
e  
ñ  
 

 
B4.5. Herdanza clásica 
no patrimonio artístico.  
 

 
B4.5. Coñecer e saber 
localizar os principais 
monumentos clásicos do 
patrimonio español e 
europeo.  

 
CCB4.5.1. Localiza nun mapa os principais 
monumentos clásicos do patrimonio español e 
europeo, identificando a partir de elementos 
concretos o seu estilo e súa cronoloxía 
aproximada.  

 
 

15 

 
 

1, 2 

 
 

3º Trim. 

 
 

NON 
 

                                                                                                                                                                                              Total bloque 4: 100 

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá 

 
CSC  
CCL  
 

 
a  
 

 
B5.1. Organización 
política en Grecia e en 
Roma.  
 

 
B5.1. Coñecer as 
características das principais 
formas de organización 
política presentes no mundo 
clásico, e establecer  
semellanzas e diferenzas 
entre elas.  

 
CCB5.1.1. Nomea os principais sistemas 
políticos da antigüidade clásica e describe, 
dentro de cada un, a forma de distribución e o 
exercicio do poder, as institucións, o papel que 
estas desempeñan e os mecanismos de 
participación política.  
 

 
 
 

 
20 

 
 
 
 

1, 3 

 
 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 
 

SI 

 
CSIEE  
CSC  
CCL  
 

 
g  
h  
ñ  
 

 
B5.2. Sociedade en 
Grecia e Roma: clases 
sociais.  
 

 
B5.2. Coñecer as 
características e a evolución 
das clases sociais en Grecia 
e Roma.  
 

 
CCB5.2.1. Describe a organización das 
sociedades grega e romana, explicando as 
características das clases sociais e os papeis 
asignados a cada unha, relacionando estes 
aspectos cos valores cívicos da época e 
comparándoos cos actuais.  
 

 
 
 

15 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 

 

 
 
 

SI 

 
CCL 
CSC  

 
CCB5.2.2. Describe as principais 
características e a evolución dos grupos que 

 
 

5 

 
 

1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 

 
 

NON 
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CCL compoñen as sociedades grega e romana.   

 
CSC  
CCL  
 

 
c  
ñ  
 

 
B5.3. A familia en Grecia 
e Roma.  
 

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

 
CCB5.3.1. Identifica e explica os papeis que 
desempeña dentro da familia cada un dos seus 
membros, identificando e explicando a través 
deles estereotipos culturais e comparándoos cos 
actuais.  

 
 

15 

 
 

1, 2, 3 

 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CD  
CAA  
CSC  
 

 
m  
 

 
B5.4. Vida cotiá en 
Grecia e Roma: vivenda, 
hixiene, alimentación, 
vestimenta e traballo.  

 
B5.4. Coñecer os trazos 
máis salientables da vida 
cotiá en Grecia e Roma.  
 

 
CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos de 
vivenda, o modo de alimentación, os hábitos de 
hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma.  
 

 
 

10 

 
 

1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CSIEE  
CAA  
CSC  
CCL  
 

 
d  
 

 
B5.5. Espectáculos 
públicos en Grecia e Roma.  
 

 
B5.5. Identificar as 
principais formas de lecer da 
antigüidade.  
 

 
CCB5.5.1. Describe as principais formas de 
lecer das sociedades grega e romana, 
analizando a súa finalidade, os grupos aos que 
van dirixidas e a súa función no 
desenvolvemento da identidade social.  

 
 

15 

 
 
1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CD  
CAA  
CSC  
CCL  
 

 
ñ  
 

 
B5.5. Os espectáculos 
públicos en Grecia e Roma.  
 

 
B5.6. Relacionar e 
establecer semellanzas e 
diferenzas entre as 
manifestacións deportivas da 
Grecia Clásica e as actuais.  
 

 
CCB5.6.1. Explica a orixe e a natureza dos 
Xogos Olímpicos, comparándoos e destacando a 
súa importancia con respecto a outras 
festividades deste tipo existentes na época, e 
comenta o seu mantemento no mundo moderno, 
establecendo semellanzas e diferenzas entre os 
valores culturais aos que se asocian en cada 
caso.  

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 
 

1º Trim. 
 

 
 
 
 

SI 

                                                                                                                                                                                              Total bloque 5: 100 

Bloque 6. Lingua e literatura 

 
CD  
CCEC  
CCL  
 

 
e  
 

 
B6.1. Historia da 
escritura. Signos e 
materiais.  
 

 
B6.1. Coñecer a 
existencia de diversos tipos 
de escritura, distinguilos e 
comprender as súas 
funcións.  

 
CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, 
clasifícaos consonte súa natureza e a súa 
función, e describe os trazos que os distinguen.  
 

 
 

10 

 
 

1, 3 

 
 

3º Trim. 

 
 

SI 

 
CAA  
CCEC  
CCL  
 

 
e  
 

 
B6.2. Orixe do alfabeto. 
O alfabeto grego e o 
alfabeto romano.  
 

 
B6.2. Coñecer a orixe do 
alfabeto e distinguir os tipos 
de alfabetos usados na 
actualidade.  

 
CCB6.2.1. Nomea e describe os trazos 
principais dos alfabetos máis utilizados no 
mundo occidental, diferenciándoos doutros tipos 
de escrituras, e explica a súa orixe.  

 
 

10 

 
 

1, 3 

 
 

3º Trim. 

 
 

SI 
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CD  
CMCCT 
CCL  
CCEC  

f  
 

B6.2. Orixe do alfabeto. 
O alfabeto grego e o 
alfabeto romano.  
 

B6.3. Recoñecer a 
presenza de elementos dos 
alfabetos grego e latino nos 
alfabetos actuais.  

CCB6.3.1. Explica a influencia dos alfabetos 
grego e latino na formación dos alfabetos 
actuais, e sinala nestes últimos a presenza de 
determinados elementos tomados dos primeiros.  

 
5 

 
1, 3 

 
3º Trim. 

 
NON 

 
CCL  
CCEC  
 

 
f  
ñ  
o  
 

 
B6.3. As linguas do 
mundo. O indoeuropeo e as 
súas familias lingüísticas.  
 

 
B6.4. Coñecer a orixe 
común das linguas 
indoeuropeas.  
 

 
CCB6.4.2.Describe a evolución das linguas 
romances a partir do latín como un proceso 
histórico, explicando e ilustrando con exemplos 
os elementos que evidencian do xeito máis 
visible a súa orixe común e o parentesco 
existente entre elas.  

 
 
 

10 

 
 

 
1, 3 

 
 

 
3º Trim. 

 
 
 

NON 

 
CSC  
CD  
CCL  
CCA  

 
l  
ñ  
o  
 

 
B6.4. As linguas 
romances.  
 

 
B6.5. Identificar as 
linguas europeas romances 
e non romances, e 
localizalas nun mapa.  

 
CCB6.5.1. Identifica as linguas que se falan 
en Europa e en España, diferenciando pola súa 
orixe as romances e as non romances, e delimita 
nun mapa as zonas onde se utilizan.  

 
 

15 

 
 

1, 2, 3 

 
 

3º Trim. 

 
 

SI 

 
CCL  
CCA  
 

 
h  
ñ  
o  
 

 
B6.5. Composición e 
derivación culta de orixe 
grega e latina.  
 

 
B6.6. Identificar a orixe 
grecolatina do léxico das 
linguas de España e doutras 
linguas modernas.  
 

 
CCB6.6.1. Recoñece e explica o significado 
dalgúns dos helenismos e latinismos máis 
frecuentes utilizados no léxico das linguas 
faladas en España e doutras linguas modernas, 
e explica o seu significado a partir do termo de 
orixe.  

 
 

15 

 
 

1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CCL  
CCA  
 

 
CCB6.6.2. Explica o significado de palabras a 
partir da súa descomposición e da análise 
etimolóxica das súas partes.  

 
 

10 

 
 

1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CCL  
CCA  
 

 
f  
 

 
B6.8. Léxico grecolatino 
na linguaxe científica e 
técnica.  
 

 
B6.9. Coñecer e utilizar 
con propiedade terminoloxía 
científico-técnica de orixe 
grecolatina.  

 
CCB6.9.1. Explica a partir da súa etimoloxía 
termos de orixe grecolatina propios da linguaxe 
científico-técnica e sabe usalos con propiedade.  
 

 
 

10 

 
 

1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CCL  
CCA  
 

 
h  
ñ  
o  
 

 
B6.9. Presenza das 
linguas clásicas nas linguas 
modernas.  
 

 
B6.10. Constatar o influxo 
das linguas clásicas en 
linguas non derivadas delas.  
 

 
CCB6.10.1. Demostra o influxo do latín e o 
grego sobre as linguas modernas servíndose de 
exemplos para ilustrar o mantemento nestas de 
elementos léxicos morfolóxicos e sintácticos 
herdados das primeiras. 

 
 

5 

 
 

1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

NON 

 
CCEC  
CCL  
CCA  
 

 
l  
 

 
B6.10. Xéneros literarios 
grecolatinos: autores e 
obras principais.  
 

 
B6.11. Coñecer as 
principais características dos 
xéneros literarios 
grecolatinos e a súa 

 
CCB6.11.1. Describe as características 
esenciais dos xéneros literarios grecolatinos e 
recoñece a súa influencia na literatura posterior.  
 

 
 
 

5 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 

1º Trim. 

 
 
 

NON 
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influencia na literatura 
posterior.  

 
CCEC  
CCL  
 

 
l  
 

 
B6.10. Xéneros literarios 
grecolatinos: autores e 
obras principais.  

 
B6.12. Coñecer os fitos 
esenciais das literaturas 
grega e latina como base 
literaria da cultura europea e 
occidental. 

 
CCB6.12.1. Nomea aos autores máis 
representativos da literatura grecolatina, 
encádraos no seu período histórico e cita as 
súas obras máis coñecidas.  

 
 

5 

 
 

1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 

 
 

NON 

                                                                                                                                                                                              Total bloque 6: 100 

Bloque 7. Supervivencia na actualidade 

 
CCL  
CAA  
 

 
l  
n  
ñ  
 

 
B.7.1. Civilización 
grecolatina nas artes e na 
organización social e 
política actual.  

 
B7.1. Recoñecer a 
presenza da civilización 
clásica nas artes e na 
organización social e 
política.  

 
CCB7.1.1. Sinala e describe algúns aspectos 
básicos da cultura e a civilización grecolatina 
que sobreviviron ata a actualidade, demostrando 
a súa vixencia nunha e noutra época mediante 
exemplos.  

 
 

20 

 
 

1, 2 

 
 

3º Trim. 

 
 

SI 

 
CAA  
CCEC  
 

 
l  
n  
ñ  
 

 
B7.2. Mitoloxía e temas 
lendarios nas 
manifestacións artísticas 
actuais.  
 

 
B7.2. Coñecer a 
supervivencia da mitoloxía e 
os temas lendarios nas 
manifestacións artísticas 
actuais.  

 
CCB7.2.1. Demostra a supervivencia da 
mitoloxía e os temas lendarios mediante 
exemplos de manifestacións artísticas 
contemporáneas nas que están presentes estes 
motivos.  
 

 
 
 

20 

 
 
 

1, 2 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CCL  
CSC  
 

 
l  
ñ  
 

 
B7.3. Historia de Grecia 
e Roma e a súa presenza 
no noso país.  
 

 
B7.3. Identificar os 
aspectos máis importantes 
da historia de Grecia e Roma 
e a súa presenza no noso 
país e recoñecer as pegadas 
da cultura romana en 
diversos aspectos da 
civilización actual.  

 
CCB7.3.1. Enumera e explica algúns 
exemplos concretos nos que se pon de 
manifesto a influencia que o mundo clásico tivo 
na historia e as tradicións do noso país.  
 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

1, 2 

 
 
 
 

3º Trim. 

 
 
 
 

NON 

 
CD  
CAA  
 

 
b  
e  
 

 
B7.4. Traballos de 
investigación sobre a 
civilización clásica na nosa 
cultura.  
 

 
B7.4. Realizar traballos 
de investigación sobre a 
supervivencia da civilización 
clásica na contorna, 
utilizando as tecnoloxías da 
información e a 
comunicación.  

 
B7.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información 
e a comunicación para buscar información e 
realizar traballos de investigación acerca da 
supervivencia da civilización clásica na nosa 
cultura.  
 

 
 

40 

 
 

1, 2 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

                                                                                                                                                                                              Total bloque 7: 100 
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¹ Instrumentos de avaliación: 
1. Observación e valoración do traballo realizado diariamente, tanto na aula como na casa.  
2. Control de actividades diversas, como lecturas, traballos de investigación, participación en proxectos, concursos, a revista do Centro... 
3. Probas obxectivas (exames). 
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40 
 

ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS 

Por ser a Cultura Clásica unha materia que os alumnos só poden escoller nun curso (3º ou 4º 
de ESO, según a Resolución do 10 de xullo de 2016, artigo 9), non se esixen coñecementos previos. 
Aínda así, o aproveitamento será mellor se teñen unha boa base en canto a comprensión e expresión 
lingüísticas, así como coñecementos de historia, xeografía e artes. Xunto a isto, é aínda máis 
importante que manifesten curiosidade e interese por aprender e teñan adquiridos bos hábitos de 
estudio. Con todo, esta é unha materia ideal para que adquiran ditos coñecementos e competencias, 
polo que resulta recomendable e asequible para calquera alumno. 
 

A principio de curso farase unha enquisa entre o alumnado que nos permita coñecer en qué 
medida o alumnado posúe os coñecementos dos que falabamos, e que xunto coa avaliación inicial 
será de gran importancia para saber o punto de partida dos nosos alumnos. Con esta información 
determinarase o enfoque da asignatura e realizaranse tódalas adaptacións individuais e reforzos que 
se precisen.  
 

DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS POR AVALIACIÓNS 

1ª avaliación: Grecia 

 Marco xeográfico do mundo grego. A polis. As colonias. 
 Panorama xeral da Historia de Grecia. Civilizacións minoica e micénica. Épocas escura e 

arcaica. 
 Época clásica: Atenas. Esparta. Guerras Médicas e do Peloponeso. A democracia. Pericles. 

Sócrates. 
 Alexandre o Magno. Época helenística. 
 A sociedade en Atenas e en Esparta. A situación da muller. A vida cotiá. 
 Mitoloxía: Primeiras xeracións de deuses. Deuses olímpicos. Heroes. 
 Relixión: Os oráculos. Delfos. 
 Espectáculos: os xogos olímpicos e o teatro. 
 Os sistemas de escritura. O alfabeto grego. 
 A épica: Ilíada e  Odisea. 
 Arte: A escultura grega. 
 

2ª avaliación: Roma 

 Lendas sobre a fundación de Roma: De Eneas a Rómulo. 
 A cidade de Roma: organización urbana e tipos de edificios. Pompeia. 
 Panorama xeral da Historia de Roma: Monarquía, República e Imperio. 
 Organización política e sociedade durante a República. 
 A escravitude. Os libertos. 
 As guerras púnicas. Cartago. Aníbal. 
 Xulio César e o final da República. 
 Organización política e sociedade durante o Imperio. Octavio Augusto. Traxano. 
 A vida cotiá: actividades económicas, calendario, comida e indumentaria. 
 Espectáculos e ocio: os anfiteatros, o circo e as termas. 

 
3ª avaliación: Hispania 

 A conquista de Hispania. Unha cidade hispana: Mérida. 
 A romanización. División provincial. As colonias. 
 O exército. 
 As vías de comunicación. 
 A familia romana. O matrimonio. Nome e educación dos fillos. 
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 Vida cotiá: as casas romanas. 
 A relixión: culto público e privado. Ritos funerarios. 
 O alfabeto latino. Do latín ás linguas románicas. 
 A caída do Imperio romano. O cristianismo. 

 
De non ser posible impartir tódolos contidos programados, darase prioridade ós temas que se 

consideren máis necesarios para un coñecemento básico das culturas e civilizacións grega e latina. 
Por suposto, os contidos non impartidos non serán avaliados.  
 

3.3. Concrecións metodolóxicas 
 
A Cultura Clásica, impartida tradicionalmente xunto co ensino do latín e do grego, enfocouse 

case sempre dende un punto de vista meramente informativo, consistente en acumular datos acerca 
das civilizacións grega e romana. Pero o certo é que esta materia, dado que conforma en gran 
medida o contorno cultural da sociedade occidental, debe ter unha relación coa vida do alumno, de 
modo que ao entrar en contacto con esta civilización se converta nun home máis culto e capaz de 
comprender o seu mundo. Por outra parte, as características do actual alumnado de ESO, os 
prexuízos cara os estudos clásicos e a opcionalidade desta materia fan necesario esforzarse na 
motivación. Isto non significa trivializar os contidos, senón, sobre todo, enriquecer os mecanismos de 
interacción na aula e aplicar procedementos que esperten o interese dos alumnos. 

Xa que logo, será necesario ensinar dun modo innovador, no que os alumnos participen o máis 
activamente posible, e que se sirva dos medios máis atractivos. Dado que se persegue que o alumno 
sexa protagonista da súa propia aprendizaxe, haberá que fomentar un tipo de ensino activo e 
participativo que poña nas súas mans os instrumentos necesarios para extraer e utilizar de modo 
conveniente a información. Por todo iso optamos por un método indutivo, deixando que os alumnos 
indaguen, se equivoquen, busquen referencias e relacións, etc., e potenciando a súa curiosidade e 
creatividade. Dende esta óptica, é tamén fundamental complementar o traballo individual co de 
grupo.  

Esta metodoloxía require un gran esforzo por parte do profesor, que debe fomentar a 
participación dos alumnos, manexar un material moi novidoso e variado, buscar en ocasións a 
colaboración doutros Departamentos e organizar actividades complementarias e/ou extraescolares.  

 
3.4.  Materiais e recursos didácticos 
 

O material básico para o traballo na aula será o libro de texto: M. Duran Cultura Clásica I, ed. 
Casals, pero para completar certos temas, profundar en coñecementos que presenten maior 
dificultade ou  preparar traballos monográficos a profesora proporcionará aos alumnos outros 
materiais e recursos didácticos, tanto en soporte físico (manuais, enciclopedias, dicionarios, atlas, 
etc.) como audiovisual (proxección de mapas, esquemas, infografías, imaxes e vídeos), pois contamos 
con proxector e conexión a internet na aula. Entre eses materiais tamén pode haber lecturas breves, 
de autores antigos e modernos, sobre o mundo clásico, con actividades complementarias. Para 
consultas e realización de traballos utilizaremos os recursos que nos proporciona a biblioteca e 
internet. Tamén estamos utilizando cada vez máis a aula virtual, como banco de recursos de 
ampliación e reforzo, e en ocasións como lugar onde realizar as tarefas.  

De toda esta variedade de recursos e materiais didácticos, procuraremos escoller os máis 
axeitados a cada tema, segundo  a oportunidade, o interese do alumnado e o tempo dispoñible. 
Esperamos conseguir así unha maior motivación nos alumnos e que ao mesmo tempo aprendan a 
utilizar fontes de información variadas e a ter autonomía no traballo.  
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3.5.  Avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Serán variados e consistirán en: 

 Observación: atención ao proceso de aprendizaxe dos alumnos, dirixida a seleccionar 
información de acordo con indicadores previamente fixados. 

 Interrogación: preguntar directamente aquilo que se desexa saber mediante entrevista ou 
cuestionario. 

 Análise de tarefas: é unha fonte de información útil para valorar o esforzo, interese, 
regularidade e método no traballo. 

 Probas: nas súas diversas modalidades, é dicir, escritas, orais; individuais, colectivas. 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Terán as seguintes características: 

Variedade. 
Concreción respecto do avaliado. 
Aplicabilidade. 
Comprobación da súa funcionalidade. 
Posibilidade da coavaliación e a autoavaliación. 

 
De acordo con isto, avaliaremos o proceso de aprendizaxe do alumnado mediante:  

1. Observación do traballo realizado diariamente, tanto na aula como nas tarefas para facer na 
casa. Teranse en conta factores como a participación en todo tipo de actividades en clase, a 
asistencia a clase, o desenvolvemento de procedementos con iniciativa e actitude 
emprendedora, a autonomía progresiva no desenvolvemento do seu traballo, tanto individual 
coma colectivamente, o esforzo, a concentración e a actitude participativa. 
 

2. Control das lecturas obrigatorias e outras tarefas, como traballos de investigación, 
participación en proxectos, etc. realizados polos alumnos, individual ou colectivamente, sobre 
diversos temas incluídos nesta programación didáctica. Valoraranse as capacidades de busca, 
selección e elaboración de información de forma autónoma, a capacidade para sintetizar e 
expoñer conclusións, a expresión oral e escrita, a limpeza, orde e boa presentación, a 
capacidade para traballar en equipo. As lecturas serán avaliadas mediante traballos individuais 
ou controis, segundo se determine en cada caso. Os traballos de investigación ou para a revista 
poderanse realizar individualmente ou ben en pequenos grupos e contarán co apoio da 
profesora na busca e organización da información. 

 
3. Probas obxectivas (exames), nas que se valorará a adquisición dos coñecementos previstos 

nesta programación. Realizarase como mínimo unha proba deste tipo por trimestre, que será 
escrita e constará preferentemente de preguntas breves, incluídas as que impliquen relacionar, 
elixir entre varias alternativas, completar e detectar erros. Ocasionalmente pode haber 
preguntas máis extensas que permitan comprobar a capacidade de comprensión, expresión, 
síntese e organización dos coñecementos. Cualificarase de 0 a 10 e haberá que obter polo 
menos un 3,5 para que pondere na cualificación da correspondente avaliación.   

 
Os alumnos que queiran subir nota poderán realizar traballos voluntarios, entre os que se 

inclúen as posibles colaboracións voluntarias na revista do Instituto. 
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A asistencia ás actividades complementarias e extraescolares programadas polo Departamento 
non é obrigatoria, pero teñen relación co currículo, polo cal os alumnos que non asistan a elas 
deberán realizar algunha tarefa, que será avaliada. Os que asistan ás devanditas actividades tamén 
realizarán tarefas que lles axuden a aproveitar mellor a experiencia. 
 

A actitude avaliarase a través da observación do alumno na aula, valorándose especialmente o 
interese, o respecto e a colaboración; a asistencia a clase; o uso axeitado dos recursos utilizados para 
as tarefas escolares; traballo e participación tanto nas actividades de aula coma nas 
complementarias e extraescolares; un comportamento respectuoso cara á profesora e aos 
compañeiros. Un ou máis partes por condutas contrarias á convivencia suporán unha cualificación de 
0 neste apartado. 

 
No caderno de aula a profesora levará o rexistro do traballo diario, na aula e na casa, dos 

exames, traballos, lecturas, etc., así como tódalas observacións relativas á actitude, comportamento 
e asistencia.  
 
TÁBOA PARA O REXISTRO DA ACTITUDE E TRABALLO: 

Control de ACTITUDE e 

TRABALLO 

 
1ª AVALIACIÓN 

 
2ª AVALIACIÓN 

 
3ª AVALIACIÓN 

 Valoración Valoración Valoración 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Traballa, atende e non perde 
o tempo (20%) 

            

Non se distrae nin distrae aos 
outros (20%) 

            

Asiste a clase habitualmente 
(20%) 

            

Trae o material e o usa 
correctamente (20%) 

            

Segue as indicacións do 
profesor (20%) 

            

 
Valoración: 

1. Nunca.   2. Ás veces.   3. Case sempre.   4. Sempre. 

 
TÁBOA PARA O REXISTRO DO GRADO DE DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE: 

Grado de 

desenvolvemento das 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
1ª AVALIACIÓN 

 
2ª AVALIACIÓN 

 
3ª AVALIACIÓN 

 Valoración Valoración Valoración 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

C. en comunicación lingüística     
 

    
 

    
 

C, matemática e cc. básicas 
en Ciencia e Tecnoloxía 

    
 

    
 

    
 

Competencia dixital     
 

    
 

    
 

Aprender a aprender     
 

    
 

    
 

CC. sociais e cívicas     
 

    
 

    
 

Sentido da iniciativa e espírito 
emprendedor 
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Conciencia e expresións 
culturais 

    
 

    
 

    
 

 

Valoración: 

1. Totalmente insatisfactorio.   2. Insatisfactorio.   3. Aceptable.   4. Satisfactorio.   5. Moi satisfactorio. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Coa finalidade de conxugar o traballo cos coñecementos, en cada avaliación a cualificación da 
materia axustarase á seguinte proporción: 
 

a) Exame ------------------------------------------------------------------------------------------------   50% 
b) Tarefas básicas: traballo diario (10%) + fichas (10%) + caderno (10%)  -------------------  30% 
c) Tarefas complementarias: unha lectura e/ou traballo e/ou proxecto --------------------   15% 
d) Actitude -----------------------------------------------------------------------------------------------   5% 
e) Traballo voluntario (de ser o caso) ----------------------------------------------   Sube ata 1 punto 

 
Se nunha avaliación non se realizasen tarefas complementarias, a porcentaxe correspondente 

repartiríase entre as tarefas básicas e o exame. 
 
Os alumnos estarán informados de como, cando e sobre que van ser avaliados, así como das 

cualificacións obtidas por cada concepto. Considerarase superada a avaliación cando se obteña unha 
cualificación igual ou superior a 5 sobre 10. Tanto nos exames coma nos traballos prestarase especial 
atención á expresión e serán penalizados aqueles que presenten un número elevado de erros léxicos, 
morfosintácticos ou ortográficos.  

 
A recuperación dunha avaliación suspensa efectuarase mediante un exame durante a 1ª 

quincena da avaliación seguinte, e que comprenderá os mesmos contidos que a avaliación suspensa. 
Antes da avaliación final do curso haberá unha proba de recuperación global para aqueles alumnos 
que teñan máis de unha avaliación suspensa ou que tendo unha non acaden unha media de 5. 
Tamén poderán realizar esta proba os que desexen mellorar a súa cualificación. 

 
A cualificación final na convocatoria de xuño será a media aritmética das tres avaliacións, que 

deberá chegar ao 5 para aprobar a materia, coa posibilidade dunha proba de recuperación das 
avaliacións suspensas. Nesa nota final, se a profesora o estimase conveniente, poderase sumar ata 1 
punto máis atendendo ao traballo individual e á actitude amosados ao longo do curso. Preténdese 
así premiar aos alumnos que poñen máis interese, participación e atención. Polo mesmo, un alumno 
cun comportamento oposto ao indicado poderá ter un desconto de ata 1 punto na nota final. 

 
Na convocatoria de setembro a avaliación consistirá nun exame sobre os contidos mínimos. O 

alumno recibirá a nota acadada nese exame, redondeada a un número enteiro segundo a forma 
usual de redondeo. Considerarase aprobada cunha cualificación mínima de 4,5 sobre 10. 

 
Debido ao peso na cualificación do traballo diario na aula, hai que ter en conta a posibilidade 

dunha avaliación diferente para os alumnos que falten a clase máis dun 20% das sesións do 
trimestre ou do curso. Neste caso, ó non estarmos en disposición de realizar unha avaliación 
continua, serán avaliados de acordo cos seguintes criterios e instrumentos: exame (70%), outras 
tarefas -lecturas, traballos, etc.- (20%) e actitude (5%). Se as faltas de asistencia e/ou a negativa a 
realizar as tarefas encomendadas fixesen imposible avaliar os traballos ou a actitude, as porcentaxes 
destes sumaríanse á do exame. 
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A utilización de medios deshonestos na realización de exames, tarefas, etc., tanto en 
beneficio propio como alleo, terá como consecuencia a nulidade dos mesmos para o alumno ou 
alumnos implicados, quedando ó arbitrio do profesor a repetición da proba ou tarefa de que se trate.  
 

3.6. Seguimento, recuperación e avaliación da materia pendente 
 

Os alumnos que non aprobasen en 3º de ESO a materia de Cultura Clásica e estean cursando 
4º de ESO deberán superala ao longo do curso para poder obter o título da ESO. Haberá dúas 
convocatorias oficiais: ordinaria (maio) e extraordinaria (setembro), ademais de dúas probas parciais 
(xaneiro e abril). Estas axustaranse aos obxectivos, contidos mínimos e criterios de avaliación 
recollidos na Programación didáctica do curso anterior.  

Este curso non hai ningún alumnos nesta situación. 
 

3.7.  Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos 
resultados 

 
Durante as primeiras semanas do curso a profesora realizará unha análise da situación de 

partida do grupo de alumnos e de cada un deles, coa finalidade de adaptar a práctica docente ás 
características e necesidades dos alumnos e en consecuencia revisar, se fose necesario, algúns 
aspectos da programación. Así mesmo poderá detectar carencias e dificultades na formación previa e 
no proceso de aprendizaxe e poñer os medios precisos para corrixilas. 

 
Utilizará os seguintes instrumentos: 

a. Observación na aula do traballo, interese, actitude e capacidades dos alumnos. 
b. Unha proba escrita que constará de dúas partes: 

 Lectura e análise dun texto, o cal proporcionará información sobre comprensión lectora, 
expresión, nivel léxico, capacidade para a identificación das ideas principais e para a 
elaboración de resumos e esquemas. 

 Cuestións breves sobre aspectos culturais, históricos e literarios en relación coa materia, 
coa fin de determinar qué coñecementos previos posúen os alumnos. 

 
A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que 

tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes. A 
partir dela poderemos:  
 

 Identificar aos alumnos que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias 
no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades 
educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran 
atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.). 

 Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, 
xestión de tempos no grupo para favorecer a intervención individual). 

 Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos 
que se van empregar. 

 Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 
 Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 
 Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto 

de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.  
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4. LATÍN 
 

4. 1. Introdución 
 
MARCO LEGAL DE REFERENCIA 

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 
 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do Bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Resolución do 27 de xullo de 2015, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 
para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Resolución do 15 de xullo de 2016, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso 
académico 2016/17, do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educatva, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso 
académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

 
CONSIDERACIÓNS PREVIAS 

A materia de Latín na etapa da ESO ten como principal finalidade introducir o alumnado no 
coñecemento dos aspectos esenciais da lingua e da cultura latinas, facendo fincapé ao mesmo tempo 
no papel que estas desempeñan en tanto que orixe e fundamento das linguas romances e da cultura 
occidental, o que coñecemos como herdanza clásica. Esta mesma perspectiva está tamén presente 
no currículo básico para Bacharelato, malia perseguirse nesta etapa un estudo máis en profundidade 
da lingua. O máis recomendable é comezar o estudo do Latín en 4º de ESO cun método natural, no 
que as regras morfosintácticas se deduzan da práctica da lectura e da tradución, deixando para os 
cursos de 1º e 2º de Bacharelato un estudo máis pormenorizado.  

 
O estudo da lingua latina como lingua flexiva proporciona mediante a comparación unha 

sólida base científica para o estudo e o perfeccionamento progresivo no manexo doutras linguas. 
Logo de adquiridos uns mínimos coñecementos sobre os seus mecanismos morfosintácticos e o seu 
léxico, permite entender mellor as linguas romances, derivadas dela, e atopar paralelismos que 
axuden no seu estudo. Ao mesmo tempo, os alumnos adquiren os instrumentos necesarios para 
comprender e analizar os procesos de cambios fonéticos, morfosintácticos e semánticos que deron 
lugar aos procedementos que rexen hoxe as súas linguas. A reflexión sobre o léxico coñecido, a 
adquisición de novas palabras e a comprensión das estruturas da lingua latina interveñen de xeito 
notable no uso máis eficaz da lingua propia como instrumento de aprendizaxe, comunicación e 
interpretación da realidade.  

 
O estudo da herdanza clásica, obxecto tamén desta materia, abordará os diferentes aspectos 

que se inclúen no que coñecemos como civilización clásica ou grecolatina, berce da Europa actual. 
Ademais da descrición do seu marco xeográfico e do coñecemento dos principais fitos históricos, 
haberá lugar tamén para unha análise das estruturas sociopolíticas, a vida cotiá e as manifestacións 
culturais en sentido amplo, abarcando cuestións como as creacións literarias e artísticas, a enxeñaría 
e o urbanismo, a mitoloxía e a relixión, os espectáculos públicos,... 
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En resumen, as cuestións lingüísticas e os temas culturais constitúen nesta materia dúas 

facetas inseparables e complementarias para o estudo da civilización romana, sen as que non é 
posible apreciar a importancia do legado latino na súa verdadeira dimensión.  

  
Partindo desta perspectiva, o estudo da materia organízase en bloques que, con lixeiros 

matices, se repiten en todos os cursos: 
 

1. O latín como orixe das linguas romances: en 4º de ESO e 1º de Bacharelato comézase co 
estudo do indoeuropeo e as súas familias lingüísticas, así como a evolución e as etapas do 
latín e as linguas romances. A continuación, e xa para os tres cursos, preténdese analizar o 
papel que desempeñou a lingua latina na formación do galego, do castelán e das demais 
linguas romances mediante a análise dos procesos de evolución fonética, morfosintáctica e 
semántica.  

2. Elementos básicos da lingua latina (só para Latín de 4º de ESO e 1º de Bacharelato): aborda 
os elementos básicos da lingua latina, comezando polos sistemas de escritura coñecidos, 
para analizar despois a orixe e a evolución do abecedario latino e a súa pronuncia. 

3. Morfoloxía da lingua latina (común aos tres cursos):  preténdese iniciar ao alumnado no 
concepto de flexión, estudando a estrutura interna das palabras e os seus elementos formais, 
que serven para definir a relación que manteñen con outras palabras dentro da oración. A 
sintaxe tamén se ocupa  

4. Sintaxe da lingua latina (común aos tres cursos):  debe estudarse como unha realidade 
inseparable da morfoloxía, ocupándose de estudar as estruturas oracionais e os elementos 
que definen as súas construcións máis características, introducindo progresivamente niveis 
de maior complexidade, co propósito fundamental de acadar unha correcta comprensión e a 
interpretación dos textos latinos.  

5. Civilización e cultura latinas (en Latín de 4º de ESO e 1º de Bacharelato): este bloque 
abrangue os feitos máis importantes da Historia de Roma, xunto cos aspectos propios da súa 
organización política, social e militar, e da súa identidade cultural, sen esquecer o estudo da 
vida cotiá, a relixión e a mitoloxía, cuxa influencia resulta decisiva para a configuración do 
imaxinario occidental. Tamén se pretende iniciar o alumnado no coñecemento das 
manifestacións artísticas máis significativas da antigüidade romana e, máis concretamente, 
da escultura e a arquitectura.  

6. Literatura latina (en 2º de Bacharelato): resérvase para o último curso do Bacharelato o 
estudo das manifestacións artísticas de carácter literario, pois necesítase un certo 
coñecemento da lingua para entrar en contacto directo con algúns fragmentos das obras 
orixinais, sen esquecer o estudo das características dos autores e xéneros máis importantes. 
Deste xeito, a comprensión dos textos literarios clásicos latinos permitirá comprender e 
valorar a influencia que os autores latinos tiveron e seguen a ter nas literaturas das linguas 
modernas. 

7. Os textos: xa que lingua e cultura, como dixemos, constitúen dúas realidades inseparables e 
complementarias no coñecemento da civilización latina, non existe mellor instrumento para 
o estudo de ambas que os propios textos. Preténdese estudar desde o primeiro momento a 
lingua no seu contexto real, como mecanismo de expresión intelectual e estética no que se 
exemplifican os contidos lingüísticos estudados. Para lograr este obxectivo, ademais do labor 
de tradución, será útil tratar o latín como unha lingua viva coa que traballar tamén a 
comunicación oral e escrita.  

8. O léxico:  nos tres cursos dedícase un bloque ao estudo do léxico, imprescindible para 
avanzar no coñecemento de calquera lingua. Dentro deste ámbito préstase especial atención 
á etimoloxía, que aportará ao alumnado unha mellor comprensión dos termos da súa propia 
lingua, así como a ampliación do seu vocabulario. Por iso dedícase un especial interese á 
composición e á derivación cultas, onde se analizan prefixos, lexemas e sufixos de orixe grega 
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e latina. Co mesmo fin se aborda o estudo das locucións e as expresións latinas máis 
habituais. 

 

4. 2. Contribución ao desenvolvemento das Competencias Clave 
 

A LOMCE  define competencia como “un conxunto de coñecementos, destrezas e actitudes 
necesarias para a realización e o desenvolvemento persoal”. Non existe unha correspondencia única 
entre materias e competencias, senón que cada materia contribúe ao logro das diferentes 
competencias, e estas, á súa vez, alcánzanse como resultado do traballo en diferentes materias. 
Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa 
realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o 
emprego”. As competencias e os seus elementos constitutivos establécense para toda a etapa, de 
maneira que a súa adquisición é progresiva e ven marcada polo desenvolvemento do currículo en 
cada curso e materia. Concretamente, en 4º de ESO a materia de Latín incide nos seguintes aspectos: 

  

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

O estudo do latín contribúe dun xeito moi claro ó desenvolvemento desta competencia, 
consistente na utilización da linguaxe como instrumento tanto de comunicación oral e escrita 
(escoitar, falar, ler e escribir) como para a construción e comunicación do coñecemento. É polo tanto 
unha competencia fundamental na formación do alumno, que se manifesta en moitos aspectos e 
actividades desta materia: 

 O coñecemento da estrutura da lingua latina posibilita unha comprensión profunda da 
gramática funcional das linguas europeas de orixe romance e doutras que comparten co latín 
o carácter flexivo, ou recibiron unha achega léxica importante da lingua latina. 

 A interpretación dos elementos morfosintácticos e de vocabulario e a práctica da tradución e 
da retroversión supoñen a adquisición da habilidade para recoller e procesar a información 
dada e utilizala apropiadamente. 

 O coñecemento dos procedementos para a formación das palabras e os fenómenos de 
evolución fonética colabora eficazmente á ampliación do vocabulario básico e potencia a 
habilidade para utilizar a linguaxe como instrumento de comunicación.  

 O coñecemento das etimoloxías grecolatinas, así como dos prefixos e sufixos de orixe latina 
proporciona a comprensión e incorporación dun vocabulario culto e explica o vocabulario 
específico de termos científicos e técnicos. 

 O coñecemento da historia e evolución da lingua latina fomenta o ser consciente da 
variabilidade das linguas a través do tempo e dos diferentes ámbitos xeográficos e sociais, así 
como do diálogo entre as culturas. 

 O interese e o respecto por todas as linguas, incluíndo as antigas e as minoritarias, favorece o 
rexeitamento dos estereotipos baseados en diferenzas culturais e lingüísticas. 

 A lectura comprensiva de textos relativos a unha realidade aparentemente afastada do 
contorno do alumno, a comprensión de conceptos novos e a necesidade de expresalos 
correctamente  contribúen a mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

É  a capacidade de identificar e entender o rol que xogan as matemáticas e as ciencias no 
mundo e utilizalas de forma que permitan satisfacer as necesidades como cidadán. Tamén se refire á 
habilidade para interactuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos naturais como nos xerados pola 
acción humana, de modo que facilite a comprensión e a mellora das condicións de vida do home e 
dos demais seres vivos. Na materia de Latín pódese abordar en algúns momentos: 
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 Cando se estuda o sistema de numeración romano, presente por exemplo nas testemuñas 
epigráficas. 

 A propósito do cómputo do tempo e o establecemento dun calendario que chega ata a 
actualidade. 

 Igualmente, nos elementos de xeometría presentes nos trazados urbanísticos, infraestruturas 
viarias e hídricas e planos de edificios.  

 Co estudo do léxico matemático, científico e técnico (numerais, cultismos, tecnicismos) que 
lle permitirá ao alumnado unha correcta utilización desa linguaxe e unha mellor comprensión 
de conceptos. 

 Ao aplicar correctamente a lóxica interna da técnica da tradución de oracións sinxelas do 
latín estamos utilizando un razoamento similar ao empregado na resolución de problemas 
matemáticos: relacionar, inducir, deducir. 

 O estudo de como se serviron do contorno os homes das sociedades clásicas, de como 
aproveitaron os recursos naturais, de como os transformaron.  

 A preocupación pola saúde, pola alimentación, polos beneficios dos baños termais, asociados 
ó exercicio físico permiten valorar un saudable estilo de vida que chega ata ós nosos días.  

 O aproveitamento exhaustivo dalgúns produtos como o aceite de oliva e o mel fomentan o 
respecto polo medio ambiente e pola austeridade no uso dos recursos naturais. 

 

Competencia dixital (CD) 

Refírese ó uso seguro e crítico das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) para o 
traballo, o lecer e a comunicación, favorecendo tamén unha formación persoal continua, a todo o cal 
contribúe a materia de Latín de diversas formas: 

 Coa busca, selección crítica e tratamento da información, recorrendo a fontes variadas, que 
servirán para construír os propios coñecementos. 

 Coa aplicación de técnicas de análise e síntese; a identificación de palabras clave e a 
distinción entre ideas principais e secundarias; a elaboración de táboas, esquemas fichas e 
resumos. 

 Coa elaboración de textos e a presentación dos coñecementos a través de medios 
informáticos. 

 Cómpre facer ver a necesidade dunha utilización crítica das TIC como instrumento que 
universaliza a información e como unha ferramenta para a comunicación do coñecemento 
adquirido. 

 

Aprender a aprender (CAA) 

É a habilidade para iniciar a aprendizaxe e ser capaz de continualo de xeito autónomo. Para elo 
é imprescindible recoñecer as potencialidades e as limitacións persoais, sendo quen de sacar 
proveito das primeiras e de superar as segundas, adquirir novos coñecementos e capacidades e 
aplicar o aprendido ás diversas situacións da vida. O estudo do Latín axuda a todo isto: 

 Propiciando a disposición e a habilidade para organizar a aprendizaxe, grazas á interacción 
constante entre pasado e presente, á elaboración de táboas, esquemas e gráficos e á síntese 
da información que proporcionan. 

 Desenvolvendo as capacidades de comprensión, atención e concentración e exercitando a 
memoria mediante a recuperación de datos. 

 Situando o proceso formativo nun contexto de rigor lóxico, tan característico da estrutura da 
lingua latina. 

 Favorecendo as destrezas de autonomía, disciplina e reflexión, mediante traballos de 
investigación, sexan individuais ou en grupo, que favorecen que o alumnado aprenda a tratar 
por si mesmo a información que obtén de diversas fontes. 
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Competencias sociais e cívicas (CSC) 

Trata das formas de comportamento que facultan ás persoas para participar de maneira eficaz, 
construtiva e creativa na vida social e profesional, preparando así mesmo para a participación 
democrática na vida política. Contribúen a adquisición desta competencia os seguintes aspectos da 
materia: 

 O coñecemento das institucións e o modo de vida dos romanos, que é o 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 o contorno dunha Europa diversa, 
unida pola herdanza grecolatina. 

 O coñecemento das desigualdades existentes nesa sociedade favorece unha reacción crítica 
ante a discriminación pola pertenza a un grupo social, relixioso ou étnico determinado, ou 
pola diferenza de sexos.  

 O alumnado poderá asumir especialmente dous dos valores cidadáns da época clásica 
vixentes aínda hoxe: o respecto polo diálogo como forma de entendemento humano e a 
liberdade como un valor en si mesma. 

 O contacto con culturas dotadas doutras inquedanzas, valores e crenzas fará que os alumnos 
sexan quen de analizar criticamente as propias certezas e de tratar ós demais con tolerancia.  

 Doutra parte, se o traballo é cooperativo, impúlsase o respecto pola diferenza de criterios e 
pola liberdade de expresión. 

 

Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

Refírese á capacidade de decidir con criterio propio ante distintas alternativas, con autonomía 
e responsabilidade, tanto no ámbito persoal como no social e laboral. Tamén ó fomento dunha 
actitude emprendedora, entendida como a habilidade para transformar as idea en actos co fin de 
acadar obxectivos. Esta materia contribúe a esta competencia: 

 Co recurso continuado a procedementos que esixen planificar, seleccionar, avaliar distintas 
posibilidades e tomar decisións.  

 Co fomento da conciencia histórica e da capacidade crítica para entender a sociedade actual 
a partir do coñecemento do mundo clásico. 

 O recoñecemento do carácter práctico da mentalidade romana, sobre todo nas profesións 
vinculadas coas necesidades primarias proporcionarán ós alumnos unha perspectiva histórica 
do mundo laboral e da técnica. 

 O traballo cooperativo e a posta en común dos resultados implica valorar as achegas doutros 
compañeiros, aceptar posibles erros, comprender a forma de corrixilos e non se render ante 
un resultado inadecuado fomentando o afán de superación. 

 

Conciencia e expresión cultural (CCEC) 

Supón a expresión creativa de ideas, experiencias e emocións a través de distintos medios, 
artísticos e audiovisuais, e así mesmo a comprensión e aprecio das manifestacións culturais e 
artísticas, aprendendo a utilizalas como fonte de goce e enriquecemento persoal e valorándoas como 
parte do patrimonio cultural dos pobos.  Na materia de Latín foméntase mediante: 

 O coñecemento dos fundamentos da literatura clásica, da arquitectura, da escultura, da arte 
en xeral, que debe dar un sustento teórico ao aprecio e goce da arte como manifestación da 
creatividade humana e expresión das súas inquedanzas máis fondas.  

 O estudo do patrimonio arqueolóxico e artístico romano en Galicia, España e Europa 
poténciase 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. 

 Co coñecemento da mitoloxía foméntase a apreciación da creatividade aplicada a unha 
peculiar interpretación do mundo, sen esquecer a súa valoración crítica. 
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 Coa achega de referencias para facer unha valoración crítica de creacións artísticas 
posteriores inspiradas na cultura grecolatina, ou das mensaxes difundidas polos medios de 
comunicación que, en moitos casos, toman a súa base icónica do repertorio clásico.  

 O coñecemento do mundo clásico e da súa continuidade ó longo da Historia favorece a 
interpretación da literatura posterior, en 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.  

 

4. 3. Obxectivos xerais da etapa (ESO) 
 

Según determina no artigo 10 o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 
currículo da ESO e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, a Educación Secundaria 
Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos as capacidades que lles permitan: 

 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 
grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición 
ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e 
os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, 
así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
l)  Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m)  Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e 
a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 
sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
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n)  Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión e representación. 

ñ)  Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 
de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 
lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 
interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o)  Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 
riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

4. 4. Obxectivos xerais da etapa (Bacharelato) 
 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do Bacharelato 
na Comunidade Autónoma de Galicia, establece no artículo 26 que o Bacharelato contribuirá a 
desenvolver nos alumnos as capacidades que lles permitan: 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 
cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de 
autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade 
na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente 
os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar 
e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a 
violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario 
no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida. 

l)  Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto 
cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao 
territorio galego. 

m)  Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n)  Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

ñ)  Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 
impulsar condutas e hábitos saudables. 

o)  Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
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p)  Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

4. 5. Atención á diversidade 
 

Procurarase, desde o punto de vista teórico, que a adquisición dos contidos, do vocabulario e 
das técnicas de tradución e interpretación dos textos se realice de forma progresiva. A profesora 
seleccionará aqueles contidos que mellor se adapten ás características dos alumnos. Para atender 
aos diferentes niveis que poidan presentarse entre o alumnado en canto a capacidade de 
comprensión e expresión oral e escrita, capacidade de abstracción, tempo de aprendizaxe, afección á 
lectura e hábitos de utilizaranse diversas estratexias: 

 
 Utilización dunha linguaxe directa e fácil de captar. Esta formulación conseguirá chamar a 

atención do alumno cara a uns materiais e uns contidos que tradicionalmente víñanse 
tratando con excesiva seriedade.  

 Exercicios previos, partindo dos coñecementos xa adquiridos nas unidades anteriores e 
noutras materias. 

 Exercicios de repaso en cada unidade, para poder asentar os coñecementos ou volver atrás se 
fose necesario. 

 Exercicios e actividades de diversos niveis de dificultade, de forma que se atenda ó ritmo de 
aprendizaxe de tódolos alumnos. 

 Textos adicionais, con diversos graos de dificultade e co apoio de notas explicativas. 
 Actividades de reflexión e de relación entre aspectos aparentemente distintos dun ou varios 

temas. 
 Utilización de cadros e esquemas cos conceptos fundamentais que aparecen en cada unidade. 

En ocasións serán elaborados polos propios alumnos. 
 No caso de haber alumnos repetidores con coñecementos máis avanzados cos seus 

compañeiros, proporánselles actividades de reforzo ou complementarias dos contidos básicos, 
evitando así o aburrimento e a desmotivación. 

 Selección dos contidos de modo que ao alumno a información se lle presente perfectamente 
organizada e seleccionada, para que poida seguir o seu desenvolvemento con maior facilidade. 
Os contidos novos abordaranse partindo dos coñecementos previos e facendo notar a relación 
con outras materias do currículo, así como coa propia experiencia do alumno. 

 Nos temas de cultura e literatura, varios textos complementarios que contrastan ou 
complementan e amplían a visión central proposta, aportando actividades relacionadas co 
corpo básico da sección cultural, de maneira que o profesor poida atender ós diferentes niveis 
en cada alumno e/ou grupo de alumnos. 

 Nos temas de léxico, actividades como a confección dun vocabulario que se pode adaptar no 
grado de dificultade ás posibilidades ou ritmos de aprendizaxe de cada un. 

 Traballos en grupo, que sempre que sexa posible se realizarán na súa maior parte en clase, 
asignando a cada alumno unha determinada tarefa acorde ás súas características. A profesora 
supervisará a formación dos grupos de alumnos, de maneira que sexan equilibrados, así como 
a participación de todos os membros do grupo. 

 Utilización das novas tecnoloxías da información, así como abundantes apoios visuais -
fotografías, debuxos, mapas, materiais audiovisuais-, que serven de apoio aos contidos, sen 
descoidar estes.  

 Fomentarase a participación dos alumnos na revista do Centro tratando temas relacionados 
con estas materias, o cal será avaliado como traballo voluntario para subir a nota. 
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 Fomentarase a realización de lecturas e/ou traballos voluntarios sobre algún aspecto do 
currículo, co estímulo de obter unha nota máis alta e recompensar ós que non se quedan só no 
obrigatorio.  

 

4. 6. Contribución ao Proxecto Lector 
 

A materia de Latín contribúe ó fomento da lectura e da escritura, concretado no Proxecto 
Lector do Centro, con diversas estratexias e actividades: 

 
 O estudo dos temas de Cultura e Civilización latinas en 4º de ESO e 1º de Bacharelato, e de 

Literatura en 2º de Bacharelato, é inseparable da lectura de textos, tanto de autores antigos 
como modernos e en tradución, que ademais de potenciar a comprensión lectora 
proporcionen información de primeira man sobre os feitos, obras e personaxes estudados. 
Serán obxecto de análise mediante actividades variadas: análise da estrutura do texto, 
localización das ideas principais, identificación dos trazos culturais e literarios, realización de 
esquemas e resumos, ampliación do vocabulario. 

 Tamén se utilizará a lectura de textos específicos para o estudo do léxico de orixe grecolatina, 
acompañados de exercicios variados, con vistas a mellorar a comprensión e expresión dos 
alumnos, así como a ampliar o vocabulario propio. 

 A partir dos textos e dos audiovisuais estimularanse tanto a expresión oral, mediante debates 
e coloquios sobre os aspectos tratados, fomentando así o espírito crítico, coma a expresión 
escrita, mediante actividades de carácter creativo (redaccións, poemas, cómics, presentacións 
informáticas,...). 

 Nos traballos sobre un  aspecto concreto do mundo clásico ou sobre unha obra de lectura 
obrigatoria o alumno deberá consultar e interpretar fontes de información moi diversas, 
organizar os datos, redactalos de forma coherente e lingüisticamente correcta e mesmo ser 
capaz de expoñelos de forma oral. 

 Haberá obras de lectura obrigatoria, sempre relacionadas co Latín e a cultura latina, xunto con 
traballos e/ou controis orais ou escritos a propósito delas.  
 
A estas actividades dedicarase un promedio dun cuarto de hora en cada clase, aínda que 

ocasionalmente, e sempre en relación cos contidos tratados nese momento, poderase dedicar todo o 
tempo da clase a unha lectura dramatizada, exposicións de traballos, ou similares. 
 
LECTURAS – LATÍN  - 4º ESO: 

1ª avaliación: - Un dos cómics da serie Gloria victis, de JUANRA FERNÁNDEZ, MATEO GUERRERO e 
JAVI MONTES, Norma Editorial. 

2ª avaliación: - JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ: Totus Plautus (o casi), ed. Algar 

3ª avaliación: Non hai lectura, senón un traballo de investigación ou de creación sobre un tema 
relacionado coa materia. 

 

LECTURAS – LATÍN I  - 1º BACHARELATO: 

1ª avaliación: - VIRXILIO: Eneida, selección dos libros I, IV e VI (amores de Eneas e Dido). 

2ª avaliación: - OVIDIO: Metamorfosis, selección de relatos de mitoloxía grecolatina. 

3ª avaliación: - Elixir dúas das seguintes obras da colección “Teselas” (ed. Edhasa): 
TITO LIVIO: Sagunto. Aníbal en Hispania  
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SUETONIO: El asesinato de Julio César 
SUETONIO: Tiberio en Capri 
TÁCITO: Nerón y Agripina 
PLINIO EL JOVEN: La erupción del Vesubio 

 

LECTURAS – LATÍN II  - 2º BACHARELATO: 

Como se eliminou a pregunta sobre as lecturas nas probas de acceso á Universidade, só se 
lerán en clase breves fragmentos representativos dos autores e xéneros previstos no currículo da 
materia, como apoio ao estudo da Literatura Latina. Tomaranse das obras de cada autor e de 
repertorios como os seguintes: 

- J.C, FERNÁNDEZ CORTE y A. MORENO HERNÁNDEZ: Antología de la Literatura Latina, Alianza 
Ed. 

- VV. AA.: Antología de la poesía latina, Alianza Ed. 
 
Para o presente curso a nosa proposta é a seguinte: 

1ª avaliación: Épica: 
 

- Fragmentos da Eneida de VIRXILIO, coa posibilidade de comparalos co 
relato da viaxe de Eneas nas Metamorfosis de OVIDIO. 

2ª avaliación: Lírica: 
Teatro: 

- Selección de poemas de HORACIO (Odas e Epodos). 
- Escenas de comedias de PLAUTO, complementadas co visionado da 

película Golfus de Roma. 

3ª avaliación: Historia: 
Oratoria: 

- Fragmentos de Ab Urbe condita, de TITO LIVIO. 
- Selección de fragmentos das obras oratorias e retóricas de CICERÓN.  

 

4. 7. Contribución ao Proxecto Lingüístico 
 

A continuación expoñemos as medidas de apoio e reforzo que se propoñen nesta materia para 
acadar os obxectivos de fomento do uso do galego e a plena competencia lingüística nas dúas linguas 
oficiais de Galicia: 

 
 Cando se estuda a familia lingüística indoeuropea préstase especial atención ao grupo das 

linguas romances ou neolatinas, valorando as relacións entre linguas e o que teñen en común 
e fomentando o respecto cara as demais linguas. 

 Sempre que é posible, tanto nos temas de lingua como nos de cultura, utilízanse exemplos, 
establécense relacións e comparacións, etc., entre linguas emparentadas ou en contacto. 

 Procúrase establecer comparacións entre as estruturas da lingua latina e as linguas que 
coñezan os alumnos, incluso estranxeiras, para que as comprendan mellor e pasen dunhas a 
outras con axilidade. 

 Estúdanse os préstamos e calcos de palabras entre grego e latín, e tamén grego/latín e linguas 
modernas, como medio para aumentar o vocabulario dos alumnos. 

 Estúdase a evolución do latín ás linguas romances, poñendo especial énfase cando esa 
evolución da lugar a solucións diferentes en galego e en castelán, e traballando con 
abundantes exemplos. 

 Realízanse exercicios sobre onomástica e toponimia, esta última preferentemente galega, para 
que así os alumnos perciban como as linguas e civilizacións clásicas conforman a nosa cultura. 

 Coméntanse textos, de autores antigos e modernos, literarios, históricos e divulgativos, que 
axuden a comprender mellor os diversos aspectos das civilizacións antigas. 
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 Fanse lecturas dramatizadas de obras ou fragmentos teatrais e poéticos, buscando mellorar a 
expresión oral e fomentar a sensibilidade artística. 

 Ó estudar a Romanización ponse máis énfase na romanización de Galicia, ou mellor, da antiga 
Gallaecia, valorando as fundamentais achegas da civilización grecolatina. 

 Promóvese a relación da lingua galega coas tecnoloxías da información e da comunicación. 
 Favorécese que os alumnos fagan exercicios, exames e traballos na lingua oficial que prefiran. 
 Dispoñemos de dicionarios latín-español e latín-galego que os alumnos utilizan segundo a súa 

preferencia. 
 Nas obras de lectura utilízanse tamén ámbalas dúas linguas, sempre que as edicións e 

traducións existentes o permiten. 
 Tamén se procura empregar as dúas linguas oficiais nas actividades complementarias e 

extraescolares, e así mesmo no material didáctico que as acompaña. 
 Anímase ao alumnado a participar na redacción da revista do Centro. 
 Departamento procurará participar en actividades comúns a todo o Centro orientadas ao 

fomento do uso do galego e ao coñecemento da cultura da comarca. 
 

4. 8. Contribución ao Plan de Convivencia 
 

Dende a materia de Latín propóñense as seguintes accións: 

 Prestar apoio e colaboración aos titores e ao Departamento de Orientación nas accións que 
realizan dentro do Plan de Convivencia do Instituto. 

 Fomentar a resolución pacífica dos conflitos que poidan xurdir, tanto nas clases como durante 
as actividades complementarias e extraescolares. 

 Procurar un ambiente de traballo no que primen o respecto e a tolerancia e se rexeiten os 
prexuízos e os comportamentos violentos e sexistas. 

 Analizar criticamente os feitos, costumes, etc. presentes na Historia e na Literatura da 
Antigüidade grecolatina, valorando a superación de inxustizas e desigualdades, pero tamén 
sendo capaces de identificar as que permanecen aínda na actualidade. 

 

4. 9. Contribución ao Plan de integración das TIC 
 

 Aínda que o material básico de referencia será o libro de texto, con frecuencia se 
complementará con outros de diversa índole, tanto aportados pola profesora coma froito da 
iniciativa do alumnado, para a comprensión dos contidos, a ampliación ou reforzo dos mesmos 
e a realización de tarefas.  

 Na internet atopamos moitos recursos para esta materia: gramáticas, dicionarios, exercicios 
autoavaliables, repertorios de helenismos, vídeos, imaxes, mapas, esquemas... Pero esta 
abundancia tamén nos obriga a ser selectivos e aprender a usar criticamente os recursos e as 
informacións que se obteñan da rede.  

 Procuraremos que tanto na explicación dalgúns temas por parte da profesora como na 
presentación de traballos por parte dos alumnos se empreguen programas informáticos de 
tratamento de textos, presentacións, etc. 

 Estamos a utilizar cada vez máis a aula virtual do Instituto. 
 Garantirase o acceso a internet nas aulas de informática e na biblioteca. 

 Fomentarase o uso do pendrive e do correo electrónico para gardar e entregar traballos. 
 Participación, durante o segundo trimestre, nunha actividade que se realiza na rede: o 

concurso Odisea, de preguntas e respostas, no que compiten equipos de alumnos de Cultura e 
Linguas clásicas de toda Galicia e doutras Comunidades, organizado pola Sociedade de 
Estudios Clásicos. 
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4. 10. Elementos transversais do currículo 
 

A educación en valores, un dos alicerces da cultura humanista desde sempre, foi un punto 
central do pensamento grecolatino. O devandito pensamento ofrece valores que proporcionan uns 
fundamentos sólidos para a formación dunha actitude moral responsable e válida na actualidade, en 
que, se cabe, é máis necesaria a súa vixencia pola enorme complexidade do mundo e da sociedade 
na que se ve inmerso o home moderno. Así, consideramos que son múltiples as oportunidades que 
se ofrecen para unha educación como a descrita, especialmente no Bacharelato, e aínda que a 
proxección dos devanditos temas transversais maniféstase en todo o currículo, queremos indicar 
aquelas unidades en que consideramos máis adecuado o seu tratamento: 

 

Educación moral e cívica 

O estudo da evolución das formas de goberno en Roma permitirá descubrir, por exemplo, 
como a crise da República a partir do s. I a. de C. e a súa evolución cara a formas de poder persoal 
cada vez máis absolutistas é un exemplo do perigosas que resultan as actitudes de abuso do poder 
persoal, aínda que tamén foi un réxime político que permitía un nivel de participación impensable 
noutras civilizacións da súa época e que inspirou a outros posteriores. Ao tratar da organización 
social facemos unha análise en profundidade da condición do cidadán antigo, como se conseguía esa 
condición, cales eran os seus dereitos e deberes. Isto pode contribuír a tomar conciencia do papel 
que xoga o cidadán nun país moderno e democrático.  

 
Contémplase tamén a condición social dos escravos e a situación social da muller, dous dos 

aspectos en que a sociedade clásica mostrouse máis discriminatoria e lesiva cara aos dereitos e a 
igualdade entre os individuos. O seu estudo pretende facer recapacitar sobre se tales situacións de 
discriminación séguense dando na actualidade e permitirá estar alerta para detectalas e combatilas. 

 
Con este tema tamén está relacionada a educación no mundo clásico, onde se pode 

comprobar que non entraba dentro dos dereitos recoñecidos polos Estados; que non chegaba a 
amplas capas da poboación; finalmente, a que se podería equiparar á ensinanza superior estaba 
dirixida a unha elite poderosa económica e politicamente, cuxa principal finalidade era a de lograr 
facer bos cidadáns e bos políticos. Da confrontación entre aquela realidade e a nosa compróbase 
como avanzou a educación nas sociedades modernas, onde xa se considera un dereito fundamental. 

 
Educación para a paz 

 
Os contidos deste tema transversal veñen coincidir en parte co anterior, pois a educación 

moral e cívica persegue fundamentalmente lograr unha convivencia pacífica entre os seres humanos. 
Por iso, estes obxectivos tamén se tratan de alcanzar nos temas xa comentados. Pero con el tamén 
estarían relacionados os contidos doutros apartados: o que trata sobre a organización e evolución do 
feito relixioso no mundo clásico, con especial atención aos problemas que suscitou no mundo 
romano a implantación e extensión do Cristianismo: como un mundo que fora ata entón tolerante en 
materia relixiosa, ante os cristiáns adoptou actitudes extremas de represión, todo o cal traduciuse 
nas coñecidas persecucións, como as de Nerón, Decio e Diocleciano. 

 Tamén se estuda a importancia do exército na sociedade romana e como foi a base 
fundamental para o logro dun enorme Imperio -ademais dun dos vehículos fundamentais da 
romanización-. Esta importancia do exército na sociedade antiga correspóndese no noso mundo, 
azoutado aínda por multitude de conflitos bélicos, co esforzo por construír un poder militar 
subordinado ao poder civil e convertido non en axente de conquista ou agresión, senón en 
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instrumento de defensa, pacificación e reconciliación entre contendentes. 

 Para rematar, relacionado tamén con este tema está o estudo das festas e espectáculos en 
Roma, onde se comproba o carácter sanguento de moitos dos espectáculos ou ludi que tiñan lugar 
no anfiteatro e que xa levantou entón a crítica dalgúns intelectuais, sobre todo estoicos e cristiáns. 
Este desexo de buscar diversión a costa da vida dos demais constitúe unha das maiores aberracións 
daquela sociedade, considerada modélica en cambio en moitos outros terreos. 

 

Educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos e contra a violencia de 
xénero 
 

Estes temas trátanse sobre todo ao estudar a situación da muller no mundo clásico e o 
carácter da familia antiga, baseada na autoridade omnímoda do paterfamilias, así como ao tratar os 
aspectos relativos á educación. A marxinación da muller, excluída da vida pública e sobre todo, dos 
ámbitos de poder e influencia, aínda que foi maior en Grecia que en Roma, pódese rastrexar mesmo 
nos mitos, na Literatura e na lingua con estereotipos negativos que perduran ata hoxe. A reflexión 
sobre estes feitos permitirá  apreciar mellor a necesidade de xustiza e igualdade nas relacións entre 
ambos sexos e opoñerse a toda forma de violencia. 

 

Educación para a saúde, educación do consumidor e educación ambiental 

Estúdanse sobre todo ao ver aspectos relativos á vida cotiá, como os hábitos alimenticios ou a 
indumentaria do home antigo. Tamén no tema dedicado aos principais avances científicos do mundo 
clásico en terreos tan importantes como a Medicina. E así mesmo ao estudar o urbanismo: as obras 
públicas acometidas, sobre todo, polos romanos -pouco respectuosas en xeral co medio natural-, as 
grandes construcións de baños e a preocupación por abastecer de auga e dotar de saneamentos ás 
cidades; as características da casa romana, que nos casos das familias máis podentes sempre 
trataron de reproducir, aínda que fose baixo a forma de xardíns, esa natureza que o medio urbano 
destruíra. Finalmente, no tema das artes obsérvase que un dos motivos máis repetidos da pintura e o 
mosaico romanos foron os motivos naturais.  

 

Educación vial 

Este tema trátase sobre todo ao estudar a organización da vida urbana no mundo clásico, 
atendendo así mesmo á importancia que tiveron as grandes vías romanas no desenvolvemento das 
comunicacións no mundo antigo. 

 

A pobreza e os problemas do Terceiro Mundo 

Este tema desenvólvese en parte ao abordar a organización social do mundo clásico, baseada 
en notables diferenzas económicas entre os distintos grupos sociais. Tamén ten un certo tratamento 
no apartado relativo ao mundo do traballo e as formas de organización económica en Roma, sen 
esquecer o feito da escravitude, que rebaixaba ao ser humano á categoría de cousa e favorecía a 
explotación e o maltrato.  
 

Sentido crítico e da responsabilidade  

A materia de Latín contribúe a fomentar a autonomía e iniciativa persoal e o espírito 
emprendedor na medida en que se utilizan procedementos que esixen planificar, avaliar distintas 
posibilidades e tomar decisións. A exposición de traballos individuais ou en grupo e a realización de 
debates implican valorar as achegas doutros compañeiros, aceptar posibles erros, e non se render 
ante as dificultades. En definitiva, achega posibilidades de mellora e fomenta o afán de superación.  
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Emprendemento  

O elemento transversal do emprendemento implica a capacidade de transformar as ideas en 
actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e 
gestionar os coñecementos, destrezas e actitudes necesarios con criterio propio, en aras de alcanzar 
o obxectivo previsto. Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral 
nos que se desenvolven as persoas, permitíndolles o desenvolvemento das súas actividades e o 
aproveitamento de novas oportunidades. Constitúe igualmente o cimento doutras capacidades e 
coñecementos máis específicos, e inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados.  

O espírito práctico dos romanos, a súa habilidade como lexisladores, construtores e 
enxeñeiros, o afán de aventuras, que os levou ata terras remotas, a capacidade para organizar e 
administrar un inmenso territorio ao que dotaron de unidade política, cidades, vías de 
comunicación..., son só algunhas das manifestacións do emprendemento na civilización romana. 
 

4. 11. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica 
docente 

 
O  profesor fará unha reflexión sobre os seguintes puntos: 

1. Planificación. 
2. Motivación do alumnado. 
3. Desenvolvemento do ensino. 
4. Proceso de ensino e a práctica docente. 

 
Para esta reflexión e avaliación empregaranse os indicadores que constan nos seguintes 

rexistros: 
 

 INDICADORES 
VALORACIÓN 

PROPOSTAS DE MELLORA 
1 2 3 4 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

1. Programa a materia tendo en conta 
os estándares de aprendizaxe 
previstos nas leis educativas. 

  

2. Programa a materia tendo en conta 
o tempo dispoñible para o seu 
desenvolvemento. 

  

3. Selecciona e secuencia de forma 
progresiva os contidos da 
programación de aula tendo en 
conta as particularidades  de cada 
un dos grupos de estudantes.   

  

4. Programa actividades e estratexias 
en función dos estándares de 
aprendizaxe. 

  

5. Planifica as clases de modo flexible, 
preparando actividades e recursos 
axustados á programación de aula e 
as necesidades e ós intereses do 
alumnado. 

  

6. Establece os criterios, 
procedementos e os instrumentos 
de avaliación e autoavaliación que 
permiten facer o seguimento do 
progreso de aprendizaxe dos  seus 
alumnos e alumnas. 
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7. Coordínase co profesorado doutros 
departamentos que poidan ter 
contidos afíns a súa materia 

  

 
 
 
 

 INDICADORES 
VALORACIÓN 

PROPOSTAS DE MELLORA 
1 2 3 4 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 D
O

 A
LU

M
N

A
D

O
 A

LU
M

N
A

D
O

 

1. Proporciona un plan de traballo ó 
principio de cada unidade. 

  

2. Prantexa situacións que introduzan 
a unidade (lecturas, debates, 
diálogos…). 

  

3. Relaciona os aprendizaxes con 
aplicacións reais ou  coa súa 
funcionalidade.   

  

4. Informa sobre os progresos 
conseguidos e as dificultades 
atopadas. 

  

5. Relaciona os contidos e as 
actividades cos intereses do 
alumnado. 

  

6. Estimula a participación activa dos 
estudantes. 

  

7. Promove a reflexión dos temas 
tratados. 

  

 
 

 INDICADORES 
VALORACIÓN 

PROPOSTAS DE MELLORA 
1 2 3 4 

D
ES

EN
V

O
LV

EM
EN

TO
 D

O
 E

N
SI

N
O

 

1. Resume as ideas fundamentais 
discutidas antes de pasar a unha 
nova unidade ou tema con mapas 
conceptuais, esquemas... 

  

2. Cando introduce conceptos novos, 
relaciónaos, se é posible, cos xa 
coñecidos; intercala preguntas 
aclaratorias; pon exemplos... 

  

3. Ten predisposición para aclarar 
dúbidas e ofrecer asesorías dentro 
e fora das clases.   

  

4. Optimiza o tempo dispoñible para o 
desenvolvemento de cada unidade 
didáctica. 

  

5. Utiliza axuda audiovisual ou de 
outro tipo para apoiar os contidos 
na aula. 

  

6. Promove o traballo cooperativo e 
mantén unha comunicación fluída 
cos estudantes. 

  

7. Desenvolve os contidos dunha 
forma ordenada e comprensible 
para os alumnos e as alumnas. 
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8. Propón actividades grupais e 
individuais que permitan a 
adquisición dos estándares de 
aprendizaxe e as destrezas propias 
da etapa educativa. 

  

 
 
 

 INDICADORES 
VALORACIÓN 

PROPOSTAS DE MELLORA 
1 2 3 4 

  

SE
G

U
IM

EN
TO

 E
 A

V
A

LI
A

C
IÓ

N
 D

O
 P

R
O

C
ES

O
 D

E 
EN

SI
N

O
 A

P
R

EN
D

IZ
A

X
E 

 

1. Realiza a avaliación inicial ao  
principio de curso para axusta la 
programación ao nivel dos 
estudantes. 

  

2. Detecta os coñecementos previos 
de cada unidade didáctica. 

  

3. Revisa, con frecuencia, os traballos 
propostos na aula e fora dela.   

  

4. Proporciona a información 
necesaria sobre a resolución das 
tarefas e cómo pode melloralas. 

  

5. Corrixe e explica de forma habitual 
os traballos e as actividades dos 
alumnos e as alumnas,e da pautas 
para a mellora dos seus 
aprendizaxes. 

  

6. Utiliza suficientes criterios de 
avaliación que atendan de maneira 
equilibrada a avaliación dos 
diferentes contidos. 

  

7. Favorece os procesos de 
autoavaliación e coavaliación. 

  

8. Propón novas actividades que 
faciliten a adquisición de obxectivos 
cando estes no son alcanzados 
suficientemente. 

  

9. Propón novas actividades de maior 
nivel cando os obxectivos foron 
alcanzados con suficiencia. 

  

10. Utiliza diferentes técnicas de 
avaliación en función dos contidos, 
o nivel dos estudantes, etc. 

  

11. Emprega diferentes medios para 
informar dos resultados aos 
estudantes e aos pais. 
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5. LATÍN - 4º de ESO 
 

5.1. Obxectivos 
 

1. Comprender textos latinos sinxelos en contextos onde o sentido sexa facilmente deducible. 
2. Identificar e relacionar elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua latina que 

permitan a análise e a tradución de textos sinxelos. 
3. Ordenar os conceptos lingüísticos propios, establecendo categorías, xerarquías, oposicións e 

relacións entre ámbitos lingüísticos diversos. 
4. Mellorar a lectura comprensiva e a expresión oral e escrita mediante o coñecemento do 

vocabulario e as estruturas gramaticais latinas. 
5. Desenvolver os hábitos de organización, traballo e disciplina no estudo a partir dos 

mecanismos de estruturación mental que implica o proceso de análise e tradución de textos 
latinos. 

6. Coñecer a orixe e evolución das linguas romances para valorar os trazos comúns e a 
diversidade lingüística como mostra da riqueza cultural dos pobos de Europa. 

7. Entender o significado do léxico común de orixe grecolatina da propia lingua e comprender 
vocabulario culto, científico e técnico a partir dos seus compoñentes etimolóxicos. 

8. Reflexionar sobre os elementos formais e as estruturas lingüísticas das linguas  romances 
coñecidas polo alumno, a través da comparación co latín, modelo de lingua flexiva. 

9. Utilizar as regras fundamentais de evolución fonética do latín ás linguas romances e 
identificar palabras patrimoniais, cultismos e expresións latinas en diferentes contextos 
lingüísticos. 

10. Coñecer os aspectos relevantes da cultura e da civilización romanas, utilizando diversas 
fontes de información e diferentes soportes, para identificar e valorar a súa continuidade no 
noso patrimonio cultural, artístico e institucional. 

11. Analizar a propia cultura a través da cultura latina, apreciándoa como unha das claves para a 
súa interpretación. 

12. Coñecer os xéneros literarios latinos máis importantes. 
13. Recoñecer o papel integrador do Latín e do mundo romano en distintas áreas da Ciencia, 

Filosofía, Historia, Literatura, Arte, Arquitectura, etc. ao longo da historia de Occidente.
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5.2. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS 
 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

 
 
 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
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. 
Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos  
LAB2.3.1. Le en voz alta textos latinos de certa extensión coa pronuncia correcta. 
Bloque 3. Morfoloxía 
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. 
LAB3.2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten identificalas e define criterios para clasificalas. 
LAB3.3.1. Define o concepto de declinación e conxugación. 
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. 
LAB3.4.2. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 
LAB3.5.1. Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os verbos segundo a súa conxugación a partir do seu enunciado. 
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. 
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. 

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. 
Bloque 4. Sintaxe 
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. 
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. 
LAB4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 
LAB4.4.1. Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas características. 
LAB4.5.1. Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións simples. 
LAB4.6.1. Recoñece, dentro de frases e textos sinxelos, as construcións de infinitivo e participio máis transparentes, e analízaas e tradúceas 

correctamente. 
Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización 
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 



IES Campo de San Alberto                                                           Departamento de Latín – Curso 2019-20 

64 
 

súas principais consecuencias. 
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. 
Bloque 6. Textos 
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. 
LAB6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global, relacionando estruturas latinas con outras equivalentes 

nas linguas que coñece. 
LAB6.3.1. Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información que proporcionan, para traducir pequenos textos. 
LAB6.4.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturais presentes nos textos seleccionados, aplicando para iso os coñecementos 

adquiridos previamente nesta ou noutras materias. 
LAB6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 
LAB6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto. 
LAB6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema previamente acordado. 
Bloque 7. Léxico 
LAB7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados, partindo do contexto ou de palabras da lingua propia.  
LAB7.2.1. Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu mantemento na propia lingua. 
LAB7.3.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica a partir desta o seu significado. 
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. 
Competencia de 
aprender a aprender 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
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. 
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. 
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. 
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. 
LAB.1.5.1. Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en relación co termo de orixe. 
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LAB.1.6.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán aplicando as regras fonéticas de evolución. 
Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos  
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. 
Bloque 3. Morfoloxía 
LAB3.2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten identificalas e define criterios para clasificalas. 
LAB3.3.1. Define o concepto de declinación e conxugación. 
LAB3.4.2. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 
LAB3.5.1. Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os verbos segundo a súa conxugación a partir do seu enunciado. 
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. 
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. 

LAB3.6.3. Identifica formas non persoais do verbo, como o infinitivo de presente activo e o participio de perfecto. 
Bloque 4. Sintaxe 
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. 
LAB4.4.1. Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas características. 
LAB4.5.1. Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións simples. 
Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización 
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. 
LAB5.5.1. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa cultura, e sinala as semellanzas e as principais 

diferenzas que se observan entre ambos os tratamentos. 
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 
Bloque 6. Textos 
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. 
LAB6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global, relacionando estruturas latinas con outras equivalentes 

nas linguas que coñece. 
LAB6.3.1. Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información que proporcionan, para traducir pequenos textos. 
Bloque 7. Léxico 
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. 

Competencia Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
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matemática e 
competencias 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía 

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. 

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. 

Bloque 3. Morfoloxía 
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. 
Bloque 4. Sintaxe 
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. 
LAB4.4.1. Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas características. 
LAB4.5.1. Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións simples. 
Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización 
LAB5.1.3. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos salientables, consultando diferentes fontes de información. 
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. 
Bloque 6. Textos 
LAB6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 
Bloque 7. Léxico 
LAB7.2.1. Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu mantemento na propia lingua. 

Competencia dixital Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
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. 
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. 
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. 
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. 
Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos  
LAB2.1.1. Recoñece diferentes tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa función. 
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. 
Bloque 3. Morfoloxía 
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. 
LAB3.6.2. Cambia de voz as formas dos tempos verbais do presente, pretérito imperfecto, futuro imperfecto e pretérito perfecto de indicativo. 
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Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización 
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. 
LAB5.1.3. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos salientables, consultando diferentes fontes de información. 
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. 
LAB5.5.1. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa cultura, e sinala as semellanzas e as principais 

diferenzas que se observan entre ambos os tratamentos. 
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 
Bloque 6. Textos 
LAB6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 
Bloque 7. Léxico 
LAB7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 
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. 

Competencias 
sociais e cívicas 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
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. 
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. 
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. 
Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización 
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. 
LAB5.1.2. Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período histórico correspondente. 
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. 
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 
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mantemento no mundo actual e sitúa nun mapa os teatros, os circos e os anfiteatros conservados máis importantes. 
Bloque 7. Léxico 
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. 

Competencia en 
conciencia e 
expresión cultural 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
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. 
Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos  
LAB2.1.1. Recoñece diferentes tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa función. 
Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización 
LAB5.1.2. Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período histórico correspondente. 
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. 
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. 
LAB5.4.1. Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinala os trazos que os caracterizan e establece 

relacións entre os deuses máis importantes. 
LAB5.5.1. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa cultura, e sinala as semellanzas e as principais 

diferenzas que se observan entre ambos os tratamentos. 
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. 
Bloque 6. Textos 
LAB6.4.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturais presentes nos textos seleccionados, aplicando para iso os coñecementos 

adquiridos previamente nesta ou noutras materias. 
Bloque 7. Léxico 
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. 

Competencia de 
sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor 

Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización 
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. 
LAB5.6.1. Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado, analizando os tipos de vivenda, alimentación, vestimenta e coidado 
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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. 
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5.3. Temporalización, grao mínimo de consecución, procedementos e instrumentos de avaliación en relación cos 
estándares de aprendizaxe 

 
Compet. 

Clave 
Obx. 
ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
% na 

cualif. 

Instr. 

aval.¹ 
Temporalizac. 

Mín. 
esixibl. 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 

 
CMCCT  
CCEC 
CAA  
CD  
CSC 

 
f  
ñ 
o  
 

 

 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 
xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos 
coñecidos pola súa relevancia histórica. 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

1, 3 

 
 
 
 

1º Trim. 

 
 
 
 

NON 

 
CD  
CAA  
CMCCT 
 
 

 
e 
ñ 
o  
 

 
 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. 
 

 
 
 

15 

 
 
 

1, 3 

 
 
 

1º Trim. 

 
 
 

SI 



CSC  
CAA  
CD  
 



l 
ñ 
o  
 

 
 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. 

 
 
 

25 

 
 
 

2, 3 

 
 
 

1º Trim. 
 
 
 

 
 
 

SI 



CSC  
CAA  
CD  
 



l 
ñ 
o  
 

 
 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. 
 

 
 
 

25 

 
 
 

2, 3 
 

 
 
 

1º Trim. 

 
 
 

SI 



CCL  
CAA  
 



f 
ñ 
o  
 

 
 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. 

 
 

15 

 
 

1, 3 

 
 

1º Trim. 

 
 

SI 



CCL  
CAA  
 

 
b 
ñ 
o  

 
 B1.5. Nocións básicas 
de evolución fonética, 
morfolóxica e semática do 

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

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

 
 
 

10 

 
 
 

1, 3 

 
 
 

1º Trim. 

 
 
 

NON 
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 latín ao galego e ao 
castelán. 
 

galego e ao castelán, partindo 
dos étimos latinos. 
 

Total bloque 1: 100 

Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos 

  
CD  
CCEC  

 
e 

 
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 fución. 

 
 

25 

 
 

1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
 

 
 

SI 

 
CAA 
CD  
 

  

 
e 
 

 
B2.2. Orixes do alfabet 
o 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 liSInguas que os 
empregan. 

 
 
 

25 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 

1º Trim. 
 

 
 
 

SI 
 

 
CCL 
 

 
h 
 

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

 
 

50 

 
 

1 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim 

. 

 
 

SI 

Total bloque 2: 100 

Bloque 3. Morfoloxía 

 
CCL  
   CMCCT 

 
b  

 
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. 

 
 
 

10 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

NON 

 
CAA  
CCL  

 
e  

 
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.  

 
 

5 

 
 

1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 
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CAA  
CCL 

 
e 
b  

 
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. 

 
 

5 

 
 

1, 3 

 
 

1º Trim. 

 
 

SI 

 
CD  
CCL  
 

 
b 
e 

 
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. 

 
 
 

10 
 
 

 

 
 
 

1, 2, 3 
 

 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CCL  
CAA  

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

 
 

15 

 
 

1, 2, 3 
 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim 

 
 

SI 

 
CAA 
CCL 
 



b 
e  
 



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

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

 

 
 
 

10 
 

 
 
 

1, 2, 3 
 
 

 
 
 

1º Trim. 
 

 
 
 

SI 

 
CCL 
CAA 

 
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.  

 
 

5 

 
 

1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
 

 
 

SI 

 
CD  
CCL  
 

 
e 
b 
h  
ñ  
o  
 



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. 

 
 
 

5 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CAA 
CCL 

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

 
 

10 
 

 
 

1, 2, 3 

 
  

3º Trim. 

 
 

NON 
 

 
CAA 
CCL 

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

 
 

10 

 
 

1, 2, 3 

 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

NON 
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participio de perfecto. 


CCL 
 



LAB3.6.4. Traduce correctamente ao galego e 
ao castelán diferentes formas verbais latinas.  

 
 

15 

 
 

1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

NON 

                                                                                                                                              Total bloque 3: 100 

Bloque 4. Sintaxe 

 
 
CMCCT 

 
f 

 
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. 

 
 
 

40 

 
 

 
1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CAA 
CCL 

 
h 
 

 
B4.2. Casos latinos. 
 

 
B4.2. Coñecer os nomes 
dos casos latinose 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. 

 
 

10 
 
 

 
 

1, 2, 3 
 
 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 

 
 

SI 

 
 
CCL 



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. 

 
 

15 

 
 

1, 2, 3 
 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 

 
 

SI 

 
 
CCL 

 
e 
 

 
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. 

 
 

15 

 
 
1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 

 
 

SI 

 
CMCCT  
CCA 
CCL 
 

 
b 
 

 
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. 
 

 
 

10 

 
 
1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CAA  
CMCCT 
CCL 

 
e  
 

 
B4.5. Oración 
composta: oracións 
coordinadas. 

 
B4.5. Distinguir as oracións 
simples das compostas.  

 
LAB4.5.1. Compara e clasifica tipos de 
oracións compostas, e diferénciaas das oracións 
simples. 

 
 

 5 

 
 
1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

NON 
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CCL 
 

 
h 

 
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. 

 
 

 5 

 
 

1, 2, 3 
 

 
 

2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

NON 

                                                                                                                                              Total bloque 4: 100 

Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización 

 
CSC  
CSIEE 
CD 
 

 
a 
f 
e  
ñ  
 

 
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. 

 
 

10 

 
 

1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 

 
 

SI 

 
CAA  
CCEC 
CSC 

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

 
 5 
 

 
1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CD  
CAA 
CMCCT 

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

 
 5 
 

 
2 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

NON 

 
CSC 
CCEC 
CCL 

 
 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. 

 
 

10 

 
 

2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

NON 

 
CSIEE  
CSC  
CCL  
 

 
a  
ñ  
 

 
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. 

 
 

10 

 
 
1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 

 
 

SI 

 
CSIEE  
CSC  
CCEC  
CCL 

 
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. 

 
 

10 

 
 

1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 

 
 

SI 

 
CSC  
CCEC 
CCL 
 

 
c  
ñ  
 

 
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.  

 
 

10 

 
 

1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 

 
 

SI 
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CCEC 
CCL  
CD  
 

 
l  
n 
 

 
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. 

 
 

10 

 
 
1, 2, 3 

 
 

2º Trim. 
 

 
 

SI 

 
CAA  
CCEC 
CD  

 
n  
ñ  

 
B5.4. Mitoloxía e 
relixión 

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

 
LAB5.5.1. Recoñece e ilustra con exemplos o 
mantemento do mítico e da figura do heroe na 
nosa cultura, e sinala as semellanzas e as 
principais diferenzas que se observan entre 
ambos tratamentos. 

 
 
 

10 

 
 
 

2, 3 

 
 
 

2º Trim. 
 

 
 
 

NON 

 
CD  
CCEC 
CSC  
CCL 
CSIEE  
CCL 
CAA  

 
m  
 

 
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. 

 
 

 
10 

 
 

 
2, 3 

 
 

 
3º Trim. 

 

 
 
 

SI 

 
CSC  
CSIEE 
CCL 
CMCCT 
CCEC 

 
d 
e  
ñ  

 
B5.4. 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 
mentemento no mundo actual e sitúa nun mapa 
os teatros, os circos e os anfiteatros conservados 
máis importantes. 

 
 

10 

 
 

1, 2, 3 

 
 

2º Trim. 
3º Trim. 

 

 
 

SI 

                                                                                                                                             Total bloque 5: 100 

Bloque 6. Textos 

 
CCL  
CAA 

 
h  
 

 
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. 
 

 
 
 

40 

 
 
 

1, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

 
 
 

SI 

 
CCL  
CAA  

 
d 
o   

 
B6.2. Comparación 
das estruturas latinas 

 
 B6.2. Comparar as 
estruturas latinas coas das 

 
 LAB6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia 
para comprender textos de forma global, 

 
 

10 

 
 

1, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 

 
 

NON 
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 coas das linguas propias, 
 

linguas propias. relacionando estruturas latinas con outras 
equivalentes nas linguas que coñece. 

3º Trim.. 

 
 
CCL  
CAA  

 
h 
 

 
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. 

 
 

10 

 
 

1, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 

3º Trim. 

 
 

SI 

 
CCEC  
CCL  
 

 
l  
f  

 
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. 

 
 

15 

 
 
1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 



CMCCT  
CD 
CCL  

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

 
 

10 

 
 

1, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

NON 

 
CCL  

 
b 
 

 
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. 

 
 

10 

 
 

1, 3 

. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

NON 

 
CCL   
 

 
g  

 
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. 

 
 

 5 

 
 

1, 2 

 
 

2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

NON 

                                                                                                                                             Total bloque 6: 100 

Bloque 7. Léxico 

 
CAA  
CCL  

 
h 
ñ  
o  
 

 
B.7.1. 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. 
 

 
 

10 
 

 

 
 

1, 3 
 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 

 
 

NON 

 
CD  
CAA  

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

 
25 

 
1, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 
 

 
 
CMCCT 

 
b 
ñ  

 
B7.2. Composición e 
derivación culta: lexemas, 

 
B7.2. Distinguir e coñecer o 
significado dos principais 

 
LAB7.2.1. Identifica e explica os principais 
prefixos e sufixos, analizando o seu mantemento 

 
 
 

 
 
 

 
 

1º Trim. 
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CCL  
 

o  
 

prefixos e sufixos. 
 

predixos e sufixos que 
interveñen na composición e 
na derivación culta. 

na propia lingua.  25 1, 3 2º Trim. 
3º Trim. 

SI 

 
 
CCL  

 
l  
ñ 
o  

 
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. 

 
 

20 

 
 
1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim.. 

 
 

SI 

 
CD  
CSC 
CCEC 
CCL  
 

 
e  
b  
 

 
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.. 

 
 

20 

 
 
1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

                                                                                                                                              Total bloque 7: 100 

 
¹ Instrumentos de avaliación: 
1. Observación e valoración do traballo realizado diariamente, tanto na aula como na casa.  
2. Control de actividades diversas, como lecturas, traballos de investigación, participación en proxectos, concursos, a revista do Centro... 
3. Probas obxectivas (exames). 
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ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS 

Por ser o Latín unha materia nova para os alumnos de ESO, non se esixen coñecementos 
previos. Aínda así, o aproveitamento será mellor se teñen unha boa base en canto a comprensión e 
expresión lingüísticas, así como coñecementos de cultura xeral, en especial de historia, xeografía e 
artes. Xunto a isto, é aínda máis importante que manifesten curiosidade e interese por aprender e 
teñan adquiridos bos hábitos de estudo. Con todo, esta é unha materia ideal para que adquiran ditos 
coñecementos e competencias, polo que resulta recomendable e asequible para calquera alumno. 

 
A principio de curso farase unha enquisa entre o alumnado que nos permita coñecer en qué 

medida o alumnado posúe os coñecementos dos que falabamos, e que xunto coa avaliación inicial 
será de gran importancia para saber o punto de partida dos nosos alumnos. Con esta información 
determinarase o enfoque da asignatura e realizaranse tódalas adaptacións individuais e reforzos que 
se precisen.  

 

DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS POR AVALIACIÓNS 

 
1ª  AVALIACIÓN (Temas 1-4) 

 Os sistemas de escritura. O abecedario e a pronuncia do latín. 

 Principios xerais da morfoloxía nominal: xénero e número, caso e valores sintácticos dos casos, 
enunciado nominal. 

 Principios xerais da morfoloxía verbal: categorías verbais, conxugacións, enunciado verbal. 

 1ª e 2ª declinacións. 

 Adxectivos da 1ª clase. 

 Uso dos casos: nominativo, acusativo, xenitivo e ablativo. 

 Presente e pretérito imperfecto de indicativo dos verbos regulares e de sum. 

 O infinitivo. Uso concertado. 

 A oración simple: oracións atributivas e predicativas; oracións transitivas e intransitivas. 

 O latín como lingua indoeuropea. As linguas derivadas do latín. 

 Palabras patrimoniais e cultismos. A etimoloxía. Formación de palabras: derivación e 
composición. 

 O léxico de orixe latina na Gramática, Ciencias Naturais e Astronomía. 

 Locucións latinas de uso frecuente. 

 Marco xeográfico da civilización romana. 

 Lendas e historia da fundación de Roma. A Monarquía. 

 As institucións políticas e sociais da República romana. Algunhas personaxes destacadas. 

 A familia, o matrimonio e a situación da muller. A infancia e a educación. 

 A cidade. Edificios públicos e privados.  

 Mitoloxía e lendas (a elixir): Hércules, as Musas, os animais fantásticos, Faetón. 

 Cidades e monumentos (a elixir): Brigantium e a torre de Hércules, Edeta, Tarraco, Itálica.  
 

2ª  AVALIACIÓN (Temas 5-7) 

 3ª declinación. 

 Adxectivos da 2ª clase. 

 O xénero neutro. 

 Uso dos casos: vocativo. 

 Presente de imperativo e pretérito perfecto de indicativo dos verbos regulares e de sum. 

 Pronomes persoais, reflexivo e posesivos. 
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 Os numerais. 

 Preposicións máis frecuentes. Os complementos de lugar. 

 Oracións interrogativas directas. 

 Formación de palabras con prefixos e sufixos latinos. 

 O léxico de orixe latina nas Matemáticas, Física e Química, Medicina, Historia e Xeografía. 

 Locucións latinas de uso frecuente. 

 A crise da República romana. Algunhas personaxes destacadas. 

 O Imperio. Algunhas personaxes destacadas. 

 A economía. O traballo. A moeda. 

 A relixión romana. O calendario. 

 A asimilación da mitoloxía grega e a súa influencia nas artes e no léxico. 

 Mitoloxía e lendas (a elixir): Orfeo, Dédalo e Ícaro, Teseo. 

 Cidades e monumentos (a elixir): Caesaraugusta, as Médulas, a Vía da Prata.  
 

3ª  AVALIACIÓN (Temas 8-10) 

 4ª e 5ª declinacións. 

 Uso dos casos: dativo. 

 Pretérito pluscuamperfecto e futuros imperfecto e perfecto de indicativo dos verbos regulares e 
de sum. 

 Os pronomes demostrativos. 

 O pronome relativo e as oracións subordinadas adxectivas.  

 Os grados do adxectivo: positivo, comparativo e superlativo. 

 A oración composta. Nexos coordinantes e subordinantes máis frecuentes. 

 Formación de palabras con lexemas latinos. 

 O léxico de orixe latina nas Artes plásticas, Música, Filosofía e Relixión. 

 Locucións latinas de uso frecuente. 

 A romanización de Hispania, con especial atención á Gallaecia. As vías de comunicación. 

 O exército romano e o seu papel na romanización. 

 Diversos aspectos da vida cotiá: comida, vestido, aseo. 

 As festas e os espectáculos: teatro, anfiteatro, circo e termas. 

 Mitoloxía e lendas (a elixir): Venus, Prometeo, Edipo. 

 Cidades e monumentos (a elixir): Segóbriga, Pollentia.  
 

De non ser posible impartir tódolos contidos programados, darase prioridade ós temas que se 
considerasen máis necesarios para un coñecemento básico da lingua e cultura latinas. Por suposto, 
os contidos non impartidos non serán avaliados. Polo contrario, se os alumnos asimilasen ben os 
contidos propiamente lingüísticos, poderíase avanzar máis no estudo da morfosintaxe latina.  
 

5.4. Concrecións metodolóxicas 
 

A materia de Latín, impartida nunha etapa obrigatoria como a ESO, non pode enfocarse só 
cara a asimilar datos acerca da civilización romana, pois dado que é a principal vía de acceso á cultura 
occidental e o berce das linguas romances que fala o alumnado, conformando en gran medida o seu 
contorno cultural, debe ter unha relación coa vida do alumno, de modo que ao entrar en contacto 
con esta civilización se converta nun home máis culto e capaz de comprender o seu mundo. Por 
outra parte, as características do actual alumnado de ESO, os prexuízos cara os estudos clásicos e a 
optatividade desta materia fan necesario esforzarse na motivación. Os alumnos teñen curiosidade 
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por saberes novos cando se lles presentan de maneira atractiva e práctica. Somos conscientes da 
necesidade de estimular esa curiosidade, transmitirlles hábitos de traballo e incentivalos á 
participación, sen esquecer a utilización dos medios máis modernos e atractivos. Sabemos que 
algúns métodos utilizados no Latín de Bacharelato non nos servirán aquí. 

 
Xa que logo, será necesario ensinar dun modo innovador, no que os alumnos participen o máis 

activamente posible, e que se sirva dos medios máis atractivos. Dado que se persegue que o alumno 
sexa protagonista da súa propia aprendizaxe, haberá que fomentar un tipo de ensino activo e 
participativo que poña nas súas mans os instrumentos necesarios para extraer e utilizar de modo 
conveniente a información. Por todo iso optamos por un método indutivo, deixando que os alumnos 
indaguen, se equivoquen, busquen referencias e relacións, etc, e potenciando a súa curiosidade e 
creatividade. Dende esta óptica, é tamén fundamental complementar o traballo individual co de 
grupo.  

 

Os principios metodolóxicos que seguiremos serán os seguintes: 

 A insistencia no desenrolo das competencias básicas. 

 O traballo con diversidade de materiais. 

 A abundancia e diversidade de exercicios, evitando as explicacións demasiado extensas e 
procurando que o alumnado non estea inactivo. Os exercicios habituais serán: 
- Interpretación e tradución de oracións e textos latinos, de dificultade progresiva nun 

contexto significativo, do latín ás linguas utilizadas polos alumnos.  
- Análise da estrutura morfosintáctica latina básica e da equivalente na lingua á que se 

traduce. 
- Lectura comprensiva de obras ou fragmentos traducidos. 
- Produción de textos breves ou oracións en latín (tradución inversa). 
- Recoñecemento da orixe latina e da evolución fonética, morfolóxica e semántica do léxico 

das linguas coñecidas polos alumnos, así como de palabras cunha clara relación 
etimolóxica. 

- Utilización das regras de derivación e composición para a formación de palabras galegas e 
castelás. 

- Identificación dos aspectos históricos, políticos, sociais e culturais máis importantes da 
civilización romana e da súa presenza en la Península Ibérica. 

- Realización de traballos de investigación manexando fontes documentais de diversa índole. 
- Lectura e comentario de obras literarias e/ou históricas en tradución. 

 

5.5.  Materiais e recursos didácticos 
 

O material básico para os alumnos será o libro de texto: Latín. 4º ESO, Proyecto “Saber Hacer”, 
Serie “Interpreta”, Santillana, Madrid, 2.016. Escollémolo porque nos pareceu unha verdadeira 
iniciación á lingua e cultura latinas, sen pretender abarcar coñecementos gramaticais excesivos para 
o ensino obrigatorio e para alumnos que en xeral teñen pouca motivación cara esta materia. A lingua 
vaise presentando pouco a pouco e dunha maneira que se asemella bastante aos métodos utilizados 
para a aprendizaxe das lingua modernas. Tamén apreciamos a variedade de exercicios e actividades, 
mesmo de reforzo e ampliación, e a atractiva presentación. 

 
Utilizaranse tamén outros materiais e recursos didácticos que axuden a asimilar mellor os 

contidos: dicionarios e vocabularios, enciclopedias e manuais diversos, mapas, bancos de imaxes, 
textos de autores antigos e modernos, sobre todo para os apartados de léxico e de civilización latina 
así como para a realización de traballos. Tamén se utilizarán os recursos audiovisuais e informáticos, 
como a aula virtual do Instituto, vídeos, presentacións, páxinas web con imaxes, exercicios 
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autoavaliables, etc., así como a busca de información e materiais de reforzo en internet. Escolleranse 
os máis adecuados en cada momento, tendo en conta a oportunidade, o interese do alumnado, o 
tempo dispoñible e os recursos materiais do Centro.  
 

5.6.  Avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Serán variados e consistirán en: 

 Observación: atención ao proceso de aprendizaxe dos alumnos, dirixida a seleccionar 
información de acordo con indicadores previamente fixados. 

 Interrogación: preguntar directamente aquilo que se desexa saber mediante entrevista ou 
cuestionario. 

 Análise de tarefas: é unha fonte de información útil para valorar o esforzo, interese, 
regularidade e método no traballo. 

 Probas: nas súas diversas modalidades, é dicir, escritas, orais; individuais, colectivas. 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Terán as seguintes características: 

Variedade. 
Concreción respecto do avaliado. 
Aplicabilidade. 
Comprobación da súa funcionalidade. 
Posibilidade da coavaliación e a autoavaliación. 

 
De acordo con isto, avaliaremos o proceso de aprendizaxe do alumnado mediante:  

1. Observación do traballo realizado diariamente, tanto na aula como nas tarefas para facer na 
casa. Teranse en conta factores como a participación en todo tipo de actividades en clase, a 
asistencia a clase, o desenvolvemento de procedementos con iniciativa e actitude 
emprendedora, a autonomía progresiva no desenvolvemento do seu traballo, tanto individual 
coma colectivamente, o esforzo, a concentración e a actitude participativa. 
 

2. Control das lecturas obrigatorias e outras tarefas, como traballos de investigación, 
participación en proxectos, etc. Valoraranse as capacidades de lectura comprensiva, selección e 
elaboración de información de forma autónoma, a capacidade para sintetizar e expoñer 
conclusións, a expresión oral e escrita, a limpeza, orde e boa presentación, a capacidade para 
traballar en equipo. As lecturas serán avaliadas mediante traballos individuais ou controis, 
segundo se determine en cada caso. Os traballos de investigación ou para a revista poderanse 
realizar individualmente ou ben en pequenos grupos e contarán co apoio da profesora na busca 
e organización da información. 

 
3. Probas obxectivas (exames), nas que se valorará a adquisición dos coñecementos previstos 

nesta programación. Realizaranse dúas probas deste tipo por trimestre, que serán escritas e de 
dificultade progresiva. Constarán dun texto breve, análise morfosintáctica, exercicios e 
preguntas breves sobre lingua e léxico. Tamén haberá varias cuestións sobre os temas de cultura 
e herdanza grecolatina, e serán de dous tipos: por unha parte, exposicións máis ou menos 
extensas que permitan comprobar a capacidade de comprensión, expresión, síntese e 
organización dos coñecementos, e por outra, cuestións que impliquen relacionar, elixir entre 
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varias alternativas, completar, detectar erros, etc.  Os exames cualificaranse de 0 a 10 e haberá 
que obter polo menos un 3,5 para que ponderen na cualificación da correspondente avaliación.   

 
Os alumnos que queiran subir nota poderán realizar traballos voluntarios, entre os que se 

inclúen as posibles colaboracións voluntarias en proxectos e na revista do Instituto. 
 
No caderno de aula a profesora levará o rexistro do traballo diario, na aula e na casa, dos 

exames, traballos, lecturas, etc., así como tódalas observacións relativas á actitude, comportamento 
e asistencia.  

 
A asistencia ás actividades complementarias e extraescolares programadas polo Departamento 

non é obrigatoria, pero teñen relación co currículo, polo cal os alumnos que non asistan a elas 
deberán realizar algunha tarefa, que será avaliada. Os que asistan ás devanditas actividades tamén 
realizarán tarefas que lles axuden a aproveitar mellor a experiencia. 
 

A actitude avaliarase a través da observación do alumno na aula, valorándose especialmente o 
interese, o respecto e a colaboración; a asistencia a clase; o uso axeitado dos recursos utilizados para 
as tarefas escolares; e o correcto comportamento e aproveitamento tanto nas actividades de aula 
coma nas complementarias e extraescolares. Un ou máis partes por condutas contrarias á 
convivencia suporán unha cualificación de 0 neste apartado. 
 
TÁBOA PARA O REXISTRO DA ACTITUDE E  O TRABALLO: 

Control de ACTITUDE e 

TRABALLO 

 
1ª AVALIACIÓN 

 
2ª AVALIACIÓN 

 
3ª AVALIACIÓN 

 Valoración Valoración Valoración 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Traballa, atende e non perde 
o tempo (20%) 

            

Non se distrae nin distrae aos 
outros (20%) 

            

Asiste a clase habitualmente 
(20%) 

            

Trae o material e o usa 
correctamente (20%) 

            

Segue as indicacións do 
profesor (20%) 

            

 
Valoración: 

1. Nunca.   2. Ás veces.   3. Case sempre.   4. Sempre. 

 

TÁBOA PARA O REXISTRO DO GRADO DE DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE: 

Grado de 

desenvolvemento das 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
1ª AVALIACIÓN 

 
2ª AVALIACIÓN 

 
3ª AVALIACIÓN 

 Valoración Valoración Valoración 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

C. en comunicación lingüística     
 

    
 

    
 

C, matemática e cc. básicas 
en Ciencia e Tecnoloxía 

    
 

    
 

    
 

Competencia dixital     
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Aprender a aprender     
 

    
 

    
 

CC. sociais e cívicas     
 

    
 

    
 

Sentido da iniciativa e espírito 
emprendedor 

    
 

    
 

    
 

Conciencia e expresións 
culturais 

    
 

    
 

    
 

 

Valoración: 

1. Totalmente insatisfactorio.   2. Insatisfactorio.   3. Aceptable.   4. Satisfactorio.   5. Moi satisfactorio. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Haberá ó longo do curso tres avaliacións, nas cales a cualificación da materia axustarase á 
seguinte proporción: 
 

a) Media aritmética dos exames (dous) -----------------------------------------------------------   70% 
b) Tarefas básicas: traballo diario (5%) + fichas (5%) + caderno (5%)  ------------------------  15% 
c) Tarefas complementarias: unha lectura e/ou traballo e/ou proxecto --------------------   10% 
d) Actitude -----------------------------------------------------------------------------------------------   5% 
e) Traballo voluntario (de ser o caso) ----------------------------------------------   Sube ata 1 punto 

 
Se nunha avaliación non se realizasen tarefas complementarias, a porcentaxe correspondente 

repartiríase entre as tarefas básicas e o exame. 
 
Os alumnos estarán informados de como, cando e sobre que van ser avaliados, así como das 

cualificacións obtidas por cada concepto. Considerarase superada a avaliación cando se obteña unha 
cualificación igual ou superior a 5 sobre 10. Tanto nos exames coma nos traballos prestarase especial 
atención á expresión e serán penalizados aqueles que presenten un número elevado de erros léxicos, 
morfosintácticos ou ortográficos.  

 
A recuperación dunha avaliación suspensa efectuarase mediante un exame durante a 1ª 

quincena da avaliación seguinte, e que comprenderá os mesmos contidos que a avaliación suspensa. 
Antes da avaliación final do curso haberá unha proba de recuperación global para aqueles alumnos 
que teñan máis de unha avaliación suspensa ou que tendo unha non acaden unha media de 5. 
Tamén poderán realizar esta proba os que desexen mellorar a súa cualificación. 

 
A cualificación final na convocatoria de xuño será a media ponderada das tres avaliacións, que 

deberá chegar a 5 para considerar aprobada a materia, coa posibilidade dunha proba final de 
recuperación das avaliacións suspensas. Se a profesora o estima conveniente, poderase sumar ata 1 
punto máis á cualificación final atendendo ao traballo individual e á actitude amosados ao longo do 
curso. Preténdese así premiar aos alumnos que poñen máis interese, participación e atención. Polo 
mesmo, un alumno cun comportamento oposto ao indicado poderá ter un desconto de ata 1 punto 
na nota final. 

 
Na convocatoria de setembro a avaliación consistirá nun exame sobre os contidos mínimos. O 

alumno recibirá a nota acadada nese exame, redondeada a un número enteiro segundo a forma 
usual de redondeo. Considerarase aprobada cunha cualificación mínima de 4,5 sobre 10. 
 

Debido ao carácter eminentemente práctico desta materia, no caso de alumnos que falten a 
clase máis dun 20% das sesións do trimestre ou do curso, aínda que non teñan perdido de maneira 
oficial o dereito á avaliación continua, se as faltas de asistencia e/ou a negativa a realizar as tarefas 
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encomendadas fixesen imposible avaliar os traballos ou a actitude, as porcentaxes destes sumaríanse 
á do exame. 

 
A utilización de medios deshonestos na realización de exames, tarefas, etc., tanto en 

beneficio propio como alleo, terá como consecuencia a nulidade dos mesmos para o alumno ou 
alumnos implicados, quedando ó arbitrio do profesor a repetición da proba ou tarefa de que se trate.  
 

5.7. Seguimento, recuperación e avaliación da materia pendente 
 

Por impartirse só no último curso da etapa, non se dá o caso. 
 

5.8.  Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos 
resultados 

 
Durante as primeiras semanas do curso o profesor realizará unha análise da situación de 

partida do grupo de alumnos e de cada un deles, coa finalidade de adaptar a práctica docente ás 
características e necesidades dos alumnos e en consecuencia revisar, se fose necesario, algúns 
aspectos da programación. Así mesmo poderá detectar carencias e dificultades na formación previa e 
no proceso de aprendizaxe e poñer os medios precisos para corrixilas. 

 
Utilizará os seguintes instrumentos: 

a. Observación na aula do traballo, interese, actitude e capacidades dos alumnos. 
b. Unha proba escrita que constará de dúas partes: 

 Lectura e análise dun texto, o cal proporcionará información sobre comprensión lectora, 
expresión, nivel léxico, capacidade para a identificación das ideas principais e para a 
elaboración de resumos e esquemas. 

 Cuestións breves sobre aspectos culturais, históricos e literarios en relación coa materia, 
coa fin de determinar qué coñecementos previos posúen os alumnos. 

 
A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que 

tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes. A 
partir dela poderemos:  
 

 Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización 
de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero 
que requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.). 

 Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, 
xestión de tempos no grupo para favorecer a intervención individual). 

 Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos que 
se van empregar. 

 Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 
 Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 
 Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de 

docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.  
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6. LATÍN - 1º de BACHARELATO 
 

6.1. Obxectivos 
 

 Iniciarse na interpretación e tradución de textos, de complexidade progresiva, utilizando para 
elo o coñecemento dos elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos básicos da lingua latina. 

 Reflexionar sobre os elementos substanciais que conforman as linguas, recoñecendo 
compoñentes significativos da lingua latina (da flexión nominal, pronominal e verbal) nas 
linguas modernas derivadas ou influídas por ela, especialmente a galega e a castelá. 

 Achegarse textos latinos diversos, orixinais, adaptados ou traducidos, mediante unha lectura 
comprensiva, analizalos e distinguir as súas características esenciais e o xénero literario ao que 
pertencen. 

 Recoñecer elementos da lingua latina que evolucionaron ou que permanecen nas nosas 
linguas e aprecialos como clave para a súa interpretación. 

 Ordenar os conceptos lingüísticos propios, establecendo categorías, xerarquías, oposicións e 
relacións entre ámbitos lingüísticos diversos. 

 Recoñecer o papel integrador do Latín e do mundo romano en distintas áreas da Ciencia, 
Filosofía, Historia, Literatura, Arte, Arquitectura, etc. ao longo da historia de Occidente..  

 Buscar información sobre aspectos relevantes da civilización romana, indagando en 
documentos, e fontes de información variadas, relacionando elementos dispersos e analizando 
criticamente as súas interpretacións. 

 Identificar e valorar as principais achegas da civilización romana no noso contorno e apreciar a 
lingua latina como instrumento transmisor de cultura. 

 Analizar a propia cultura a través da cultura latina, apreciándoa como unha das claves para a 
súa interpretación. 

 Valorar positivamente as aportacións do mundo romano como elemento integrador de 
diferentes actitudes e correntes de pensamento que conforman o ámbito cultural europeo.
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6.2. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS 
 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

 
 
 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
LA1B1.5.2. Coñece exemplos de termos latinos que deron orixe tanto a unha palabra patrimonial como a un cultismo, e sinala as diferenzas de 

uso e significado entre ambos. 
LA1B1.6.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa 

lingua que sufriron procesos de evolución semántica. 
LA1B1.5.1. Distingue e delimita as etapas do latín, recoñece e distingue a partir do étimo latino cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, 

e explica as evolucións que se producen nun caso e no outro. 
Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos  
LAT1B2.3.1. Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo do alfabeto latino, así como a súa evolución, sinala as adaptacións que se 

producen en cada unha e recoñece os tipos de alfabeto usados actualmente en Europa, en relación coas linguas que os empregan. 
LAT1B2.4.1. Le con pronuncia e acentuación correctas textos latinos, identificando e reproducindo exemplos de diferentes tipos de pronuncia. 
Bloque 3. Morfoloxía 
LA1B3.1.1. 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. 
LA1B3.2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten identificalas e define criterios para clasificalas. 
LA1B3.3.1. Declina e/ou conxuga correctamente palabras propostas segundo a súa categoría, explicando e ilustrando con exemplos as 

características que diferencian os conceptos de declinación e conxugación 
LA1B3.4.1. Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e 

clasificándoos segundo a súa categoría e a súa declinación. 
LA1B3.4.2. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 
LA1B3.5.1. Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu enunciado e describe os trazos polos que se recoñecen os modelos de 

flexión verbal. 
LA1B3.5.2. Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de paradigmas regulares e recoñece a partir destas os 

modelos de conxugación. 
LA1B3.5.3. Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa e pasiva, aplicando correctamente os paradigmas correspondentes. 
LA1B3.6.1. Explica o uso dos temas verbais latinos, identificando correctamente as formas derivadas de cada un. 
LA1B3.6.2. Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando con seguridade os formantes que expresan este accidente verbal. 
LA1B3.7.1. Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, explica os trazos que permiten identificalas e define criterios para clasificalas. 
LA1B3.8.1. Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e compara os tempos e os modos verbais presentes no latín 

cos do galego e os do castelán. 
Bloque 4. Sintaxe 
LA1B4.1.1. Analiza morfoloxicamente e sintacticamente frases e textos de dificultade graduada, identificando correctamente as categorías 

gramaticais presentes nas palabras con flexión e explicando as funcións que realizan na oración. 
LA1B4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal e pronominal latina, explica as súas funcións dentro da 
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oración e ilustra con exemplos a forma axeitada de traducilos. 
LA1B4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 
LA1B4.4.1. Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica e explica en cada caso as súas características. 
LA1B4.5.1. Distingue as oracións simples das compostas e, dentro destas últimas, as coordinadas das subordinadas, os seus tipos e os nexos 

que as caracterizan, e sinala exemplos que expliquen en cada caso as súas características. 
LA1B4.6.1. Identifica as funcións que realizan as formas non persoais (infinitivo e participio) dentro da oración e compara exemplos do seu uso. 
LA1B4.7.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de infinitivo e participio máis frecuentes, en relación con construcións 

análogas noutras linguas que coñece. 
Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización 
LA1B5.1.1. Describe o marco histórico en que xorde e se desenvolve a civilización romana, sinala períodos dentro del e identifica en cada un as 

conexións máis importantes que presentan con outras civilizacións 
LA1B5.1.5. Describe os principais fitos históricos e os aspectos máis significativos da civilización latina, e analiza a súa influencia no devir 

histórico posterior. 
LA1B5.2.1. Explica a romanización de Hispania e da Gallaecia, describe as súas causas e delimita as súas fases. 
LA1B5.2.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Hispania e da 

Gallaecia, e sinala a súa influencia na historia posterior. 
LA1B5.4.2. Describe a organización e a evolución da sociedade romana, explicando as características das clases sociais e os papeis asignados a 

cada unha, relacionando estes aspectos cos valores cívicos existentes na época e comparándoos cos actuais. 
LA1B5.5.2. Identifica deuses, semideuses e heroes dentro do imaxinario mítico, e explica os principais aspectos que diferencian uns dos outros. 
LA1B5.6.1. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa cultura, analizando a influencia da tradición 

clásica neste fenómeno, sinalando as semellanzas e as principais diferenzas entre ambos tratamentos, e asociándoas a outros trazos 
culturais propios de cada época. 

LA1B5.6.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos e as lendas da antigüidade clásica e os pertencentes a outras culturas, comparando o 
seu tratamento na literatura ou na tradición relixiosa, e valorando a súa influenza na arte e na literatura posterior a través de exemplos. 

LA1B5.7.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, explicando os trazos que lles son propios, e describe as principais 
características dos ritos funerarios romanos, distinguindo as semellanzas e as diferenzas que presentan cos de hoxe en día. 

Bloque 6. Textos 
LA1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica de textos de dificultade graduada, para efectuar 

correctamente a súa tradución ou retroversión.  
LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, relacionando estruturas latinas con outras equivalentes 

nas linguas que coñece. 
LA1B6.3.1. Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a información gramatical incluída nos seus manuais e nas 

súas entradas, e localiza o significado de palabras que entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis axeitado 
para a tradución do texto. 

LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 
LA1B6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto. 
LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema previamente acordado. 
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Bloque 7. Léxico 
LA1B7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou de palabras da lingua propia ou doutras que coñece. 
LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 
LA1B7.2.1. Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu mantemento na propia lingua. 
LAT1B7.3.1. Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos latinos. 
LA1B7.4.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica a partir desta o seu significado. 
LA1B7.4.2. Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 
LA1B7.5.1. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe empregalas no seu contexto adecuado cando se expresa na 

súa propia lingua. 

Competencia de 
aprender a aprender 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
LA1B1.2.1. Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as súas familias, e delimita nun mapa a zona de orixe e as zonas de 

expansión. 
LA1B1.5.1. Distingue e delimita as etapas do latín, recoñece e distingue a partir do étimo latino cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, 

e explica as evolucións que se producen nun caso e no outro. 
LA1B1.6.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa 

lingua que sufriron procesos de evolución semántica. 
Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos  
LAT1B2.2.1. Explica a orixe do alfabeto latino, e a evolución e a adaptación dos signos do alfabeto grego. 
Bloque 3. Morfoloxía 
LA1B3.2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten identificalas e define criterios para clasificalas. 
LA1B3.3.1. Declina e/ou conxuga correctamente palabras propostas segundo a súa categoría, explicando e ilustrando con exemplos as 

características que diferencian os conceptos de declinación e conxugación 
LA1B3.5.1. Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu enunciado e describe os trazos polos que se recoñecen os modelos de 

flexión verbal. 
LA1B3.6.1. Explica o uso dos temas verbais latinos, identificando correctamente as formas derivadas de cada un. 
LA1B3.7.1. Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, explica os trazos que permiten identificalas e define criterios para clasificalas. 
LA1B3.8.1. Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e compara os tempos e os modos verbais presentes no latín 

cos do galego e os do castelán. 
Bloque 4. Sintaxe 
LA1B4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal e pronominal latina, explica as súas funcións dentro da 

oración e ilustra con exemplos a forma axeitada de traducilos. 
LA1B4.5.1. Distingue as oracións simples das compostas e, dentro destas últimas, as coordinadas das subordinadas, os seus tipos e os nexos 

que as caracterizan, e sinala exemplos que expliquen en cada caso as súas características. 
LA1B4.6.1. Identifica as funcións que realizan as formas non persoais (infinitivo e participio) dentro da oración e compara exemplos do seu uso. 
Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización 
LA1B5.1.3. Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización e no período histórico correspondente, ponos en contexto e 

relaciónaos con outras circunstancias contemporáneas. 
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LA1B5.3.1. Identifica e sinala nun mapa os restos arqueolóxicos máis salientables da romanización de Hispania e da Gallaecia, e descobre e 
relaciona as pezas arqueolóxicas romanas dos museos cos coñecementos adquiridos. 

LA1B5.6.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos e as lendas da antigüidade clásica e os pertencentes a outras culturas, comparando o 
seu tratamento na literatura ou na tradición relixiosa, e valorando a súa influenza na arte e na literatura posterior a través de exemplos. 

LA1B5.9.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións públicas romanas que forman parte do patrimonio español e europeo, 
identificando a partir de elementos concretos o seu estilo e a cronoloxía aproximada. 

Bloque 6. Textos 
LA1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica de textos de dificultade graduada, para efectuar 

correctamente a súa tradución ou retroversión.  
LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, relacionando estruturas latinas con outras equivalentes 

nas linguas que coñece. 
LA1B6.3.1. Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a información gramatical incluída nos seus manuais e nas 

súas entradas, e localiza o significado de palabras que entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis axeitado 
para a tradución do texto. 

LA1B6.4.1. Realiza comentarios sobre os principais trazos dos textos seleccionados e sobre os aspectos culturais presentes neles, aplicando 
para iso os coñecementos adquiridos previamente nesta ou noutras materias. 

Bloque 7. Léxico 
LA1B7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou de palabras da lingua propia ou doutras que coñece. 
LAT1B7.3.1. Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos latinos. 
LA1B7.4.2. Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
LA1B1.1.1. Localiza nun mapa o marco xeográfico da lingua latina e a súa expansión, delimitando os seus ámbitos de influencia e colocando con 

precisión puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica. 
LA1B1.5.1. Distingue e delimita as etapas do latín, recoñece e distingue a partir do étimo latino cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, 

e explica as evolucións que se producen nun caso e no outro. 
LA1B1.5.3. Demostra a presenza do latín no século XXI en campos como a ciencia, a cultura, a publicidade, os medios de comunicación, internet 

e as redes sociais. 
Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos  
LAT1B2.2.1. Explica a orixe do alfabeto latino, e a evolución e a adaptación dos signos do alfabeto grego. 
Bloque 3. Morfoloxía 
LA1B3.1.1. 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. 
Bloque 4. Sintaxe 
LA1B4.1.1. Analiza morfoloxicamente e sintacticamente frases e textos de dificultade graduada, identificando correctamente as categorías 

gramaticais presentes nas palabras con flexión e explicando as funcións que realizan na oración. 
LA1B4.4.1. Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica e explica en cada caso as súas características. 
Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización 
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LA1B5.1.4. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos salientables, consultando diferentes fontes de información 
LA1B5.2.1. Explica a romanización de Hispania e da Gallaecia, describe as súas causas e delimita as súas fases. 
LA1B5.3.1. Identifica e sinala nun mapa os restos arqueolóxicos máis salientables da romanización de Hispania e da Gallaecia, e descobre e 

relaciona as pezas arqueolóxicas romanas dos museos cos coñecementos adquiridos. 
LA1B5.7.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, explicando os trazos que lles son propios, e describe as principais 

características dos ritos funerarios romanos, distinguindo as semellanzas e as diferenzas que presentan cos de hoxe en día. 
LA1B5.9.1. Describe as características, os principais elementos e a función das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con 

exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores 
LA1B5.9.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións públicas romanas que forman parte do patrimonio español e europeo, 

identificando a partir de elementos concretos o seu estilo e a cronoloxía aproximada. 
LA1B5.10.1. Enumera os elementos que compoñen a estrutura do exército romano e explica o seu funcionamento, atendendo á súa evolución 

ao longo dos períodos históricos 
Bloque 6. Textos 
LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 
Bloque 7. Léxico 
LA1B7.2.1. Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu mantemento na propia lingua. 

Competencia dixital Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
LA1B1.2.1. Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as súas familias, e delimita nun mapa a zona de orixe e as zonas de 

expansión. 
LA1B1.5.3. Demostra a presenza do latín no século XXI en campos como a ciencia, a cultura, a publicidade, os medios de comunicación, internet 

e as redes sociais. 
Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos  
LAT1B2.1.1. Recoñece tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa función, e describe os trazos que distinguen uns dos 
outros. 
Bloque 3. Morfoloxía 
LA1B3.3.1. Declina e/ou conxuga correctamente palabras propostas segundo a súa categoría, explicando e ilustrando con exemplos as 

características que diferencian os conceptos de declinación e conxugación 
LA1B3.6.2. Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando con seguridade os formantes que expresan este accidente verbal. 
Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización 
LA1B5.1.4. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos salientables, consultando diferentes fontes de información 
LA1B5.2.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Hispania e da 

Gallaecia, e sinala a súa influencia na historia posterior. 
LA1B5.3.1. Identifica e sinala nun mapa os restos arqueolóxicos máis salientables da romanización de Hispania e da Gallaecia, e descobre e 

relaciona as pezas arqueolóxicas romanas dos museos cos coñecementos adquiridos. 
LA1B5.4.2. Describe a organización e a evolución da sociedade romana, explicando as características das clases sociais e os papeis asignados a 

cada unha, relacionando estes aspectos cos valores cívicos existentes na época e comparándoos cos actuais. 
LA1B5.5.1. Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os caracterizan, os seus 
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atributos e o ámbito de influencia, explica a súa xenealoxía e establece relacións entre os deuses. 
LA1B5.5.2. Identifica deuses, semideuses e heroes dentro do imaxinario mítico, e explica os principais aspectos que diferencian uns dos outros. 
LA1B5.7.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, explicando os trazos que lles son propios, e describe as principais 

características dos ritos funerarios romanos, distinguindo as semellanzas e as diferenzas que presentan cos de hoxe en día. 
LA1B5.8.1. Describe as principais manifestacións escultóricas e pictóricas da arte romana, identificando a partir de elementos concretos o seu 

estilo e a súa cronoloxía aproximada. 
LA1B5.9.1. Describe as características, os principais elementos e a función das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con 

exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores. 
LA1B5.9.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións públicas romanas que forman parte do patrimonio español e europeo, 

identificando a partir de elementos concretos o seu estilo e a cronoloxía aproximada. 
Bloque 7. Léxico 
LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 
LA1B7.4.2. Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 

Competencias 
sociais e cívicas 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
LA1B1.1.1. Localiza nun mapa o marco xeográfico da lingua latina e a súa expansión, delimitando os seus ámbitos de influencia e colocando con 

precisión puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica. 
LA1B1.3.1. 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. 
LA1B1.4.1. Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola súa orixe romances e non romances, localiza nun mapa as zonas 

onde se utilizan, delimita o marco xeográfico das linguas romances faladas no mundo e recoñece as súas características. 
Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos  
LAT1B2.3.1. Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo do alfabeto latino, así como a súa evolución, sinala as adaptacións que se 

producen en cada unha e recoñece os tipos de alfabeto usados actualmente en Europa, en relación coas linguas que os empregan. 
Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización 
LA1B5.1.1. Describe o marco histórico en que xorde e se desenvolve a civilización romana, sinala períodos dentro del e identifica en cada un as 

conexións máis importantes que presentan con outras civilizacións 
LA1B5.1.2. Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a 

outras. 
LA1B5.1.3. Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización e no período histórico correspondente, ponos en contexto e 

relaciónaos con outras circunstancias contemporáneas. 
LA1B5.1.5. Describe os principais fitos históricos e os aspectos máis significativos da civilización latina, e analiza a súa influencia no devir 

histórico posterior. 
LA1B5.2.1. Explica a romanización de Hispania e da Gallaecia, describe as súas causas e delimita as súas fases. 
LA1B5.2.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Hispania e da 

Gallaecia, e sinala a súa influencia na historia posterior. 
LA1B5.4.1. Describe os elementos que caracterizan as sucesivas formas de organización do sistema político romano. 
LA1B5.4.2. Describe a organización e a evolución da sociedade romana, explicando as características das clases sociais e os papeis asignados a 
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cada unha, relacionando estes aspectos cos valores cívicos existentes na época e comparándoos cos actuais. 
LA1B5.6.1. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa cultura, analizando a influencia da tradición 

clásica neste fenómeno, sinalando as semellanzas e as principais diferenzas entre ambos tratamentos, e asociándoas a outros trazos 
culturais propios de cada época. 

LA1B5.7.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, explicando os trazos que lles son propios, e describe as principais 
características dos ritos funerarios romanos, distinguindo as semellanzas e as diferenzas que presentan cos de hoxe en día. 

LA1B5.9.1. Describe as características, os principais elementos e a función das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con 
exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

LA1B5.10.1. Enumera os elementos que compoñen a estrutura do exército romano e explica o seu funcionamento, atendendo á súa evolución 
ao longo dos períodos históricos 

mantemento no mundo actual e sitúa nun mapa os teatros, os circos e os anfiteatros conservados máis importantes. 
Bloque 6. Textos 
LA1B6.4.1. Realiza comentarios sobre os principais trazos dos textos seleccionados e sobre os aspectos culturais presentes neles, aplicando 

para iso os coñecementos adquiridos previamente nesta ou noutras materias. 
Bloque 7. Léxico 
LA1B7.5.1. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe empregalas no seu contexto adecuado cando se expresa na 

súa propia lingua. 

Competencia en 
conciencia e 
expresión cultural 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
LA1B1.4.1. Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola súa orixe romances e non romances, localiza nun mapa as zonas 

onde se utilizan, delimita o marco xeográfico das linguas romances faladas no mundo e recoñece as súas características 
LA1B1.5.3. Demostra a presenza do latín no século XXI en campos como a ciencia, a cultura, a publicidade, os medios de comunicación, internet 

e as redes sociais. 
Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos  
LAT1B2.1.1. Recoñece tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa función, e describe os trazos que distinguen uns dos 

outros. 
LAT1B2.3.1. Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo do alfabeto latino, así como a súa evolución, sinala as adaptacións que se 

producen en cada unha e recoñece os tipos de alfabeto usados actualmente en Europa, en relación coas linguas que os empregan. 
Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización 
LA1B5.1.1. Describe o marco histórico en que xorde e se desenvolve a civilización romana, sinala períodos dentro del e identifica en cada un as 

conexións máis importantes que presentan con outras civilizacións 
LA1B5.1.2. Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a 

outras. 
LA1B5.2.1. Explica a romanización de Hispania e da Gallaecia, describe as súas causas e delimita as súas fases. 
LA1B5.3.1. Identifica e sinala nun mapa os restos arqueolóxicos máis salientables da romanización de Hispania e da Gallaecia, e descobre e 

relaciona as pezas arqueolóxicas romanas dos museos cos coñecementos adquiridos. 
LA1B5.5.1. Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os caracterizan, os seus 

atributos e o ámbito de influencia, explica a súa xenealoxía e establece relacións entre os deuses. 
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LA1B5.5.2. Identifica deuses, semideuses e heroes dentro do imaxinario mítico, e explica os principais aspectos que diferencian uns dos outros. 
LA1B5.6.1. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa cultura, analizando a influencia da tradición 

clásica neste fenómeno, sinalando as semellanzas e as principais diferenzas entre ambos tratamentos, e asociándoas a outros trazos 
culturais propios de cada época. 

LA1B5.6.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos e as lendas da antigüidade clásica e os pertencentes a outras culturas, comparando o 
seu tratamento na literatura ou na tradición relixiosa, e valorando a súa influenza na arte e na literatura posterior a través de exemplos. 

LA1B5.7.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, explicando os trazos que lles son propios, e describe as principais 
características dos ritos funerarios romanos, distinguindo as semellanzas e as diferenzas que presentan cos de hoxe en día. 

LA1B5.8.1. Describe as principais manifestacións escultóricas e pictóricas da arte romana, identificando a partir de elementos concretos o seu 
estilo e a súa cronoloxía aproximada 

Bloque 6. Textos 
LA1B6.4.1. Realiza comentarios sobre os principais trazos dos textos seleccionados e sobre os aspectos culturais presentes neles, aplicando 

para iso os coñecementos adquiridos previamente nesta ou noutras materias. 

Competencia de 
sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor 

Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización 
LA1B5.1.2. Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a 

outras. 
LA1B5.1.5. Describe os principais fitos históricos e os aspectos máis significativos da civilización latina, e analiza a súa influencia no devir 

histórico posterior. 
LA1B5.4.1. Describe os elementos que caracterizan as sucesivas formas de organización do sistema político romano. 
LA1B5.4.2. Describe a organización e a evolución da sociedade romana, explicando as características das clases sociais e os papeis asignados a 

cada unha, relacionando estes aspectos cos valores cívicos existentes na época e comparándoos cos actuais. 
LA1B5.6.1. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa cultura, analizando a influencia da tradición 

clásica neste fenómeno, sinalando as semellanzas e as principais diferenzas entre ambos tratamentos, e asociándoas a outros trazos 
culturais propios de cada época. 
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6.3. Temporalización, grao mínimo de consecución, procedimientos e instrumentos de avaliación en relación cos 
estándares de aprendizaxe 

 
Compet. 

Clave 
Obx. 
ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
% na 

cualif. 

Instr. 

aval.¹ 
Temporalizac. 

Mín. 
esixibl. 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 

 
CMCCT  
CCEC 
CSC 

 
l 
p  
 

 

B1.1.  Marco 

xeográfico da lingua. 

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



LA1B1.1.1. Localiza nun mapa o marco 
xeográfico da lingua latina e a súa expansión, 
delimitando os seus ámbitos de influencia e 
colocando con precisión puntos xeográficos, 
cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola 
súa relevancia histórica. 
 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

1, 3 

 
 
 
 

1º Trim. 

 
 
 
 

NON 

 
CD  
CAA  
 

 
g 

 
 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 hoxe en día. 
 

 
 LA1B.1.2.1. Define o indoeuropeo e recoñece 
as linguas indoeuropeas e as súas familias, e 
delimita nun mapa a zona de orixe e as zonas de 
expansión. 

 
 
 

15 

 
 
 

1, 3 

 
 
 

1º Trim. 

 
 
 

SI 



CSC  
CCEC 
 



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

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

 
 LA1B.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. 

 
 
 

15 

 
 
 

1, 3 

 
 
 

1º Trim. 
 
 
 

 
 
 

SI 



CSC  
CCEC 
 



n 
p 
 

 
 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, e 
delimitar o marco xeográfico 
das linguas romances faladas 
no mundo, recoñecendo as 
súas características. 
 

 
LA1B1.4.1. Identifica as linguas que se falan 
en España, diferenciando pola súa orixe 
romances e non romances, localiza nun mapa as 
zonas onde se utilizan, delimita o marco 
xeográfico das linguas romances faladas no 
mundo e recoñece as súas características. 
 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

1, 3 
 

 
 
 
 

1º Trim. 

 
 
 
 

SI 



CCL  
CAA  
CMCCT  



d 
g 
p 

 
 B1.4. Orixe, evolución 
e etapas do latín. 
Palabras patrimoniais, 

 
 B1.5. Distinguir as 
principais etapas na evolución 
do latín e recoñecer e 

 
LA1B.1.5.1. Distingue e delimita as etapas do 
latín, recoñece e distingue a partir do étimo latino 
cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, e 

 
 
 

10 

 
 
 

1, 3 

 
 
 

1º Trim. 

 
 
 

SI 
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h 
  
 

cultismos e semicultismos. identificar palabras 
patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 

explica as evolucións que se producen nun caso e 
no outro. 
 



CCL  
LA1B1.5.2. Coñece exemplos de termos 
latinos que deron orixe tanto a unha palabra 
patrimonial como a un cultismo, e sinala as 
diferenzas de uso e significado entre ambos. 
 

 
 

10 

 
 

1, 3 

 
 

1º Trim. 
 
 

 
 

SI 



CMCCT  
CD  
CCEC 

LA1B1.5.3. Demostra a presenza do latín no 
século XXI en campos como a ciencia, a cultura, 
a publicidade, os medios de comunicación, 
internet e as redes sociais. 
 

 
 

10 

 
 

2, 3 

 
 

1º Trim. 

 
 

SI 



CCL  
CAA  
 

 
d 
p 
n  
 

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

 
 B1.6. Coñecer e aplicar as 
regras fundamentais da 
evolución fonética, e recoñecer 
os procesos de evolución 
semántica do latín ao galego e 
ao castelán partindo dos 
étimos latinos. 
 

 
LA1B.1.6.1. Realiza evolucións de termos 
latinos ao galego e ao castelán aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece 
palabras da súa lingua que sufriron procesos de 
evolución semántica. 

 
 
 

10 

 
 
 

1, 3 

 
 
 

1º Trim. 

 
 
 

NON 

Total bloque 1: 100 

Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos 

  
CD  
CCEC  

 
g 

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

 
B2.1. Recoñecer sistemas 
de escritura e distinguilos do 
alfabeto. 

 
LA1B2.1.1. Recoñece tipos de escritura e 
clasifícaos consonte a súa natureza e a súa 
fución, e describe os trazos que distinguen uns 
doutros. 

 
 

25 

 
 

1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
 

 
 

NON 

 
CAA 
CMCCT 

  

 
g 

 
B2.2. Orixe e evolución  
do alfabeto latino. 

 
B2.2. Distinguir as fases da 
evolución do alfabeto latino, 
desde a súa orixe ata o 
alfabeto da época clásica. 

 
 LA1B2.2.1. Explica a orixe do alfabeto latino, 
e a evolución e a adpatación dos signos do 
alfabeto grego. 

 
 
 

15 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 

1º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CSC  
CCL 
CCEC 

 
g 
 

 
 B2.2. Orixe e 
evolución  do alfabeto 
latino. 

 
B2.3. Coñecer a orixe do 
alfabeto nas linguas 
modernas. 
 

 
 LA1B2.3.1. Explica a orixe do alfabeto de 
diferentes linguas partindo do alfabeto latino, así 
como a súa evolución, sinala as adaptacións que 
se producen en cada unha e recoñece os tipos de 
alfabeto usados actualmente en Europa, en 
relación coas linguas que os empregan. 

 
 
 

10 

 
 
 

1, 2 

 
 
 

1º Trim. 
. 

 
 
 

SI 
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CCL 

 
e 

 
 B2.3. Pronuncia do 
latín: tipos. 
 

 
B2.4. Coñecer e aplicar con 
corrección as normas básicas 
da pronuncia en latín e 
distinguir os seus tipos. 
 

 
LA1B2.4.1. Le con pronuncia e acentuación 
correctas textos latinos, identificando e 
reproducindo exemplos de diferentes tipos de 
pronuncia. 
 

 
 

50 

 
 

1 

 
1º Trim. 
2º Trim. 

3º Trim 

 
 

SI 

Total bloque 2: 100 

Bloque 3. Morfoloxía 

 
   CMCCT 
CCL  

 
d  

 
B3.1. Formantes das 
palabras. 

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

 
LA1B3.1.1. 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. 

 
 
 

2,5 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CAA  
CCL  

 
g 

 
B3.2. Tipos de 
palabras: variables e 
invariables. 

 
B3.2. Distinguir os tipos de 
palabras a partir do seu 
enunciado. 

 
LA1B3.2.1. Distingue palabras variables e 
invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas.  

 
 

5 

 
 

1, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 



CAA  
CCL 
CD 

 
i 
l  

 
B3.3. Concepto de 
declinación e 
conxugación.  
 



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

 
LA1B3.3.1. Declina e/ou conxuga 
correctamente palabras propostas segundo a súa 
categoría, explicando e ilustrando con exemplos 
as características que diferencian os conceptos 
de declinación e conxugación. 
 

 
 
 

10 

 
 
 

1, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CCL  
 

 
g 
d 

 
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. 
 

 
LA1B3.4.1. Enuncia e declina correctamente 
substantivos, adxectivos e pronomes en latín, 
distinguíndoos a partir do seu enunciado e 
clasificándoos segundo a súa categoría e a súa 
declinación. 

 
 
 

20 
 
 

 

 
 
 

1, 3 
 

 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CCL  

 
LA1B3.4.2. Declina palabras e sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente para cada 
palabra o paradigma de flexión correspondente. 

 
 

10 

 
 

1, 3 
 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim 

 
 

SI 
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CAA 
CCL 
 



d 
g 
 



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

 
LA1B3.5.1. Clasifica verbos segundo a súa 
conxugación partindo do seu enunciado e 
describe os trazos polos que se recoñecen os 
modelos de flexión verbal. 

 

 
 
 

5 
 

 
 
 

1, 3 
 
 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CCL 

 
LA1B3.5.2. Coñece e identifica as formas que 
compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas 
os modelos de conxugación.  

 
 

5 

 
 

1, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CCL 

 
LA1B3.5.3. Conxuga os tempos verbais máis 
frecuentes en voz activa e pasiva, aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes. 

 
 

20 

 
 

1, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CAA 
CCL 

 
l 
d 



B3.5. Flexión verbal. 
 
B3.6. Analizar o 
funcionamento dos temas 
verbais latinos de presente e 
de perfecto, e recoñecer as 
formas dos tempos verbais 
formados a partir deles, tanto 
en voz activa como en voz 
pasiva. 

 
LA1B3.6.1. Explica o uso dos temas verbais 
latinos, identificando correctamente as formas 
derivadas de cada un. 
 

 
 

5 

 
 
1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CD  
CCL  

 
LA1B3.6.2. Cambia de voz as formas verbais 
identificando e manexando con seguridade os 
formantes que expresan este accidente verbal. 
 

 
 

2,5 
 

 
 

1, 3 

 
  

3º Trim. 

 
 

NON 
 

 
CAA 
CCL 
 

 
g 
 

 
B3.5. Flexión verbal. 

 
B3.7. Diferenciar formas 
persoais e non persoais do 
verbo, e recoñecer as 
categorías gramaticais 
presentes en cada unha. 

 
LA1B3.7.1. Distingue formas persoais e non 
persoais dos verbos, explica os trazos que 
permiten identificalas e define criterios para 
clasificalas. 

 
 
 

5 

 
 
 

1, 3 

 
 
 

2º Trim. 
3º Trim 

 
 
 

SI 

 
CCL 
CAA 

 
e 
d 
p  

 
B3.5. Flexión verbal. 

 
B3.8. Traducir ao galego e 
ao castelán as formas verbais 
latinas e comparar os sistemas 
verbais. 

 
LA1B3.8.1. Traduce correctamente ao galego 
e ao castelán formas verbais latinas, e compara 
os tempos e os modos verbais presentes no latín 
cos do galego e os do castelán. 

 
 

10 

 
 

1, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

                                                                                                                                              Total bloque 3: 100 

Bloque 4. Sintaxe 
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CMCCT 
CCL  

 
i 

 
B4.1. Elementos da 
oración 
 

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

 
LA1B4.1.1. Analiza morfoloxicamente e 
sintacticamente frases e textos de dificultade 
graduada, identificando correctamente as 
categorías gramaticais presentes nas palabras 
con flexión e explicando as funcións que realizan 
na oración. 
 

 
 
 

40 

 
 

 
1, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CAA 
CCL 

 
e 
 

 
B4.2. Casos latinos. 
 

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

 
LAT1B4.2.1. Enumera correctamente os 
nomes dos casos que existen na flexión nominal e 
pronominal latina, explica as súas funcións dentro 
da oración e ilustra con exemplos a forma 
axeitada de traducilos. 

 
 

 
10 

 
 

 
 

 
1, 3 

 
 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 

 
 
 

SI 

 
CCL 

 
g 
 

 
B4.3. Concordancia. 
 

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

 
LA1B4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a 
concordancia latina, e redacta en lingua latina 
pequenas frases, onde practica o seu uso. 

 
 

10 

 
 
1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 

 
 

SI 

 
CMCCT  
CCL 
 

 
d 
 

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

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

 
LA1B4.4.1. Compara e clasifica tipos de 
oracións simples, e identifica e explica en cada 
caso as súas características. 
 

 
 

10 

 
 

1, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CAA  
CCL 

 
g 
 

 
B4.5. Oración 
composta: coordinación e 
subordinación. 
 

 
B4.5. Distinguir as oracións 
simples das compostas. e, 
dentro destas últimas, as 
coordinadas das 
subordinadas. 
 

 
LA1B4.5.1. Distingue as oracións simples das 
compostas. e, dentro destas últimas, as 
coordinadas das subordinadas, os seus tipos e os 
nexos que as caracterizan, e sinala exemplos que 
expliquen en cada caso as súas características. 
 

 
 
 

10 

 
 
 

1, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 
 

 
CAA 
CCL 

 
e 

 
B4.6. Construcións de 
infinitivo e de participio. 

 
B4.6. Coñecer as funcións 
das formas non persoais nas 
oracións: infinitivo e participio. 

 
 LA1B4.6.1. Identifica as funcións que realizan 
as formas non persoais (infinitivo e participio) 
dentro da oración e compara exemplos do seu 
uso. 

 
 

 5 

 
 

1, 3 
 

 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 
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CCL 

 
e 

 
B4.6. Construcións de 
infinitivo e de participio. 

 
B4.7. Identificar, distinguir e 
traducir correctamente as 
construcións de infinitivo e 
participio máis frecuentes. 

 
 LA1B4.7.1. Recoñece, analiza e traduce 
correctamente as construcións de infinitivo e 
participio máis frecuentes, en relación con 
construcións análogas noutras linguas que 
coñece. 

 
 

15 

 
 

1, 3 

 
 

2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

                                                                                                                                              Total bloque 4: 100 

Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización 

 
CCEC  
CCL 
CSC 
 

 
a 
i 
l  
g 
p 
 

 
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. 
 

 
 LA1B5.1.1. Describe o marco histórico en que 
xorde e se desenvolve a civilización romana, 
sinala períodos dentro del e identifica en cada un 
as conexións máis importantes que presentan con 
outras civilizacións. 
 

 
 
 

5 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 

 
 
 

SI 

 
CSC  
CSIEE 
CCEC 

 
 LA1B5.1.2. Distingue as etapas da historia de 
Roma, explicando os seus trazos esenciais e as 
circunstancias que interveñen no paso de unhas a 
outras. 
 

 
 
 

2,5 
 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CAA 
CSC 

 
 LA1B5.1.3. Sabe enmarcar determinados 
feitos históricos na civilización e no período 
histórico correspondente, ponos en contexto e 
relaciónaos con outras circunstancias 
contemporáneas. 
 

 
 
 

2,5 
 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CD 
CMCCT 

 
 LA1B5.1.4. Pode elaborar eixes cronolóxicos 
nos que se representan fitos históricos 
salientables, consultando diferentes fontes de 
información. 
 

 
 

2,5 

 
 

2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

NON 

 
CSC  
CSIEE 
CCL 

 
 LA1B5.1.5. Describe os principais fitos 
históricos e os aspectos máis significativos da 
civilización latina, e analiza a súa influencia na 
historia posterior. 
 

 
 

5 

 
 

1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 

 
 

SI 

 
CMCCT 

 
h 

 
B5.2. Romanización de 

 
B5.2. Coñecer os feitos 

 
LA1B5.2.1. Explica a romanización de 

 
 

 
 

 
. 
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CCL  
CSC  
CCEE 

a 
p  

Hispania e da Gallaecia.  históricos principais da 
romanización de Hispania e da 
Gallaecia, e realizar eixes 
cronolóxicos. 

Hispania e da Gallaecia, describe as súas causas 
e delimita as súas fases. 

5 1, 2, 3 3º Trim. 
 

SI 

 
CSC  
CD 
CCL 

 
LA1B5.2.2. Enumera, explica e ilustra con 
exemplos os aspectos fundamentais que 
caracterizan o proceso da romanización de 
Hispania e da Gallaecia, e sinala a súa influencia 
na historia posterior. 
 

 
 

 
2,5 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 

3º Trim. 
 

 
 
 

SI 

 
CAA 
CMCCT 
CD 
CCEC 

 
c  
ñ  
 

 
B5.2. Romanización de 
Hispania e da Gallaecia.  

 
B5.3. Recoñecer as 
pegadas da romanización nos 
principais depósitos 
arqueolóxicos e museos.  
 

 
LA1B5.3.1. Identifica e sinala nun mapa os 
restos arqueolóxicos máis salientables da 
romanización de Hispania e da Gallaecia, e 
descobre e relaciona as pezas arqueolóxicas 
romanas dos museos cos coñecementos 
adquiridos. 
 

 
 
 

2,5 

 
 
 

1, 2 

 
 
 

3º Trim. 

 
 
 

NON 

 
CSIEE 
CSC 
 

 
a 
c 

 
B5.3. Organización 
politica e social de Roma. 
 

 
B5.4. Coñecer a 
organización política e social 
de Roma e recoñecer o seu 
mantemento actual. 
  

 
LA1B5.4.1.  Describe os elementos que 
caracterizan as sucesivas formas de organización 
do sistema político romano. 
 

 
 

10 

 
 
1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 

 

 
 

SI 

 
CSIEE 
CD 
CSC 
CCL  

 
LA1B5.4.2.  Describe a organización e a 
evolución da sociedade romana, explicando as 
características das clases sociais e os papeis 
asignados a cada unha, relacionando estes 
aspectos cos valores cívicos existentes na época 
e comparándoos cos actuais. 
 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 
 

1º Trim. 
 

 
 
 
 

SI 

 
CCEC 
CD  

 
n 

 
B5.4. Mitoloxía e 
relixión. Ritos funerarios. 

 
B5.5. Coñecer os principais 
deuses, semideuses e heroes 
da mitoloxía grecolatina. 

 
LA1B5.5.1. Identifica os principais deuses, 
semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, 
sinalando os trazos que os caracterizan, os seus 
atributos e o ámbito de influencia, explica a súa 
xenealoxía e establece relacións entre os deuses. 
 

 
 
 

10 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 

3º Trim. 
 

 
 
 

SI 

 
CCEC  
CD 
CCL 

 
LA1B5.5.2. Identifica deuses, semideuses e 
heroes dentro do imaxinario mítico, e explica os 
principais aspectos que diferencian uns dos 
outros. 

 
 

5 

 
 

1, 2, 3 

 
 

3º Trim. 
 

 
 

SI 
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CCEC 
CCL 
CSC 
CSIEE   

 
n 
h 
p  
 

 
B5.4. Mitoloxía e 
relixión. Ritos funerarios. 

 
B5.6. Coñecer os deuses, 
os mitos, os heroes e as 
lendas latinas principais, e 
establecer semellanzas e 
diferenzas entre os mitos e os 
heroes antigos e actuais. 

 
LA1B5.6.1. Recoñece e ilustra con exemplos o 
mantemento do mítico e da figura do heroe na 
nosa cultura, analizando a influencia da tradición 
clásica neste fenómeno, sinalando as 
semellanzas e as principais diferenzas entre 
ambos tratamentos, e asociandoas a outros 
trazos culturais propios de cada época. 
 

 
 
 

 
2,5 

 
 

 
 

1, 2 

 
 
 

 
3º Trim. 

 

 
 
 
 

NON 

 
CAA 
CCEC 
CCL 

 
LA1B5.6. 2. Sinala semellanzas e diferenzas 
entre os mitos e as lendas da antigüidade clásica 
e os pertencentes a outras culturas, comparando 
o seu tratamento na literatura ou na tradición 
relixiosa, e valorando a súa influenza na arte e na 
literatura posterior a través de exemplos. 
 

 
 
 
 

2,5 

 
 
 
 

1, 2 

 
 
 
 

3º Trim. 
 

 
 
 
 

NON 

 
CSC  
CMCCT 
CCL 
CCEC 

 
n 

 
B5.4. Mitoloxía e 
relixión. Ritos funerarios. 

 
B5.7. Coñecer e comparar 
coas actuais as características 
da relixiosidade e da relixión 
latinas, os cultos privados e os 
ritos funerarios. 

 
LA1B5.7.1. Distingue a relixión oficial de Roma 
dos cultos privados, explicando os trazos que lles 
son propios, e describe as principais 
características dos ritos funerarios romanos, 
distinguindo as semellanzas e as diferenzas que 
presentan cos de hoxe en día. 
 

 
 

 
10 

 
 

 
1, 2, 3 

 
 

 
3º Trim. 

 

 
 

 
SI 

 
CCEC 
CD 

 
n 

 
B5.5. Arte romana. 

 

B5.8. Coñecer as 
características fundamentais 
da arte romana e describir 
algunhas das súas 
manifestacións máis 
importantes. 

 
LA1B5.8.1.  Describe as principais 
manifestacións escultóricas e pictóricas da arte 
romana, identificando a partir de elementos 
concretos o seu estilo e a súa cronoloxía 
aproximada. 
 

 
 
 

5 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 

2º Trim. 
 

 
 
 

SI 

 
CD 
CSC 
CMCCT 
 

 
i 

 
B5.6. Obras públicas e 
urbanismo. 

 

B5.9. Identificar os trazos 
máis destacados das 
edificacións públicas e do 
urbanismo romano, e sinalar 
a súa presenza dentro do 
patrimonio histórico de 

 
LA1B5.9.1.  Describe as características, os 
principais elementos e a función das grandes 
obras públicas romanas, explicando e ilustrando 
con exemplos a súa importancia para o 
desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en 
modelos urbanísticos posteriores. 
  

 
 
 

10 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 

2º Trim. 
 

 
 
 

SI 
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CMCCT 
CD 
CAA 
 

España e Europa.  
LA1B5.9.2.  Localiza nun mapa os principais 
exemplos de edificacións públicas romanas que 
forman parte do patrimonio español e europeo, 
identificando a partir de elementos concretos o 
seu estilo e a cronoloxía aproximada. 
 

 
 
 

2,5 

 
 
 

1, 2 

 
 
 

2º Trim. 
 

 
 
 

SI 

 
CSC 
CMCCT 

 
a 

 
B5.7. O exército. 

 

 B5.10. Describir a estrutura 
e o funcionamento do 
exército romano, e distinguir 
as etapas na súa evolución. 

 
LA1B5.10.1.  Enumera os elementos que 
compoñen a estrutura do exército romano e 
explica o seu funcionamento, atendendo á súa 
evolución ao longo dos períodos históricos. 
 

 
 
 

5 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 

3º Trim. 
 

 
 
 

SI 

                                                                                                                                             Total bloque 5: 100 

Bloque 6. Textos 

 
CCL  
CAA 

 
e  
 

 
B6.1. Análise fonética, 
morfolóxica, sintáctica e 
semántica. 
 

 
 B6.1. Coñecer e aplicar  os 
coñecementos fonolóxicos, 
morfolóxicos, sintácticos e 
léxicos da lingua latina para a 
interpretación,na tradución e a 
retroversión de textos de 
dificultade progresiva. 

 
 LA1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise 
fonetica, morfolóxica, sintáctica e semantica de 
textos de dificultade graduada, para efectuar 
correctamente a súa tradución ou retroversión. 
 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

1, 3 

 
 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

 
 
 
 

SI 

 
CAA  
CCL 

 
d 
p   
 

 
B6.2. Comparación 
das estruturas latinas 
coas das linguas propias, 
 

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

 
 LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia 
para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras 
equivalentes nas linguas que coñece. 
 

 
 
 

10 

 
 
 

1, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

NON 

 
CCL  
CAA  

 
d 
i  
 

 
B6.3. Iniciación ás 
técnicas de tradución. 

 
 B6.3. Utilizar 
correctamente manuais e 
dicionarios, recoñecendo e 
analizando toda a información 
que proporcionan. 

 
 LA1B6.3.1. Utiliza correctamente o dicionario, 
analizando e valorando correctamente a 
información gramatical incluída nos seus manuais 
e nas súas entradas, e localiza o significado de 
palabras que entrañen dificultade, identificando 
entre varias acepcións o sentido máis axeitado 
para a tradución do texto. 
 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

1, 3 

 
 

 
 

2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 
 

SI 

 
CSC 
CCEC  
CAA  

 
d 
e  

 
B6.4. Lectura 
comprensiva e comentario 
de textos latinos orixinais, 

 
 B6.4. Realizar a través 
dunha lectura comprensiva a 
análise e o comentario do 

 
 LA1B6.4.1. Realiza comentarios sobre os 
principais trazos dos textos seleccionados e sobre 
os aspectos culturais presentes neles, aplicando 

 
 
 

15 

 
 
 

1, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 

 
 
 

SI 
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 adaptados ou traducidos.  contido e da estrutura de 
textos latinos orixinais, 
adaptados ou traducidos. 

para iso os coñecementos adquiridos previamente 
nesta ou noutras materias. 
 

3º Trim. 



CMCCT  
CCL  

 
 LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e 
estruturais dos textos propostos, localizando o 
tema principal e distinguindo as súas partes. 
 

 
 

10 

 
 

1, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CCL  

 
i 
 

 
B6.5. Lectura 
comparada e comentario 
de textos en lingua latina 
e lingua propia. 

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

 
 LA1B6.5.1. Redacta frases sinxelas ou 
pequenos textos en latín sobre un tema proposto. 

 
 

10 

 
 

1, 3 

 
 

2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CCL   
 

 
i 

 
B6.6. Produción de 
pequenos textos propios 
en lingua latina. 

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

 
 LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín 
sobre a base dun tema previamente acordado. 

 
 

 5 

 
 

1, 2 

 
 

2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

NON 

                                                                                                                                             Total bloque 6: 100 

Bloque 7. Léxico 

 
CAA  
CCL  

 
e 
 

 
B.7.1. 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. 
 

 
LA1B7.1.1. Deduce o significado de termos 
latinos non estudados partindo do contexto ou de 
palabras da lingua propia ou doutras que coñece. 
 

 
 

5 
 

 

 
 

1, 3 
 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 

 
 

SI 

 
CD  
CCL  

 
LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras 
transparentes e de maior frecuencia.  

 
 

25 

 
 

1, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 
 

 
 
CMCCT 
CCL  
 

 
d 
p 
 

 
B7.2. Composición e 
derivación culta. Lexemas, 
prefixos e sufixos. 
 

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

 
LA1B7.2.1. Identifica e explica os principais 
prefixos e sufixos, analizando o seu mantemento 
na propia lingua.  

 
 
 

25 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CCL  

 
d 
p  

 
B7.3. Mantemento de 
elementos lingüísticos 
latinos. 

 
B7.3. Establecer mediante 
mecanismos de inferencia as 
relacións existentes entre 
determinados étimos latinos e 
os derivados en linguas 

 
LA1B7.3.1. Deduce o significado das palabras 
das linguas de España a partir dos étimos latinos. 

 
 
 

10 

 
 
 
1, 2, 3 

   
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 
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romances. 

 
CCL 

 
e 
p 

 
B7.3. Mantemento de 
elementos lingüísticos 
latinos. 

 
B7.4. Identificar e explicar 
os elementos léxicos latinos 
que permanecen nas linguas 
dos/das estudantes. 

 
LA1B7.4.1.  Identifica a etimoloxía de palabras 
de léxico común da lingua propia e explica a partir 
desta o seu significado. 
 

 
 

10 

 
 

1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CAA  
CD 
CCL 

 
LA1B7.4.2.  Relaciona palabras da mesma 
familia etimolóxica ou semántica. 
 

 
 

10 
   

 
 

1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CCL  

 
g  
e  

 
B7.4. Locucións latinas 
de uso actual. 
 

 
B7.5. Coñecer o significado 
das principais locucións latinas 
de uso actual e saber 
empregalas nun contexto 
axeitado. 

 
LA1B7.5.1. Coñece o significado das principais 
locucións latinas de uso actual e sabe empregalas 
no seu contexto adecuado cando se expresa na 
súa propia lingua. 
 

 
 

15 

 
 
1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

                                                                                                                                              Total bloque 7: 100 

 
¹ Instrumentos de avaliación: 
1. Observación e valoración do traballo realizado diariamente, tanto na aula como na casa.  
2. Control de actividades diversas, como lecturas, traballos de investigación, participación en proxectos, concursos, a revista do Centro... 
3. Probas obxectivas (exames). 
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ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS 

Aínda que algúns alumnos puidesen ter cursado Latín na ESO, non se esixen coñecementos 
previos. Sen dúbida o aproveitamento será mellor se teñen unha boa base en canto a comprensión e 
expresión lingüísticas, así como coñecementos de historia, xeografía e artes. Xunto a isto, é aínda 
máis importante que manifesten curiosidade e interese por aprender e teñan adquiridos bos hábitos 
de estudo. Con todo, esta é unha materia ideal para que adquiran ditos coñecementos e 
competencias, polo que resulta recomendable e asequible para calquera alumno. 

 
A principio de curso farase unha enquisa entre o alumnado que nos permita coñecer qué 

alumnos xa teñen coñecementos de Latín e cales e que será de gran axuda para organizar a práctica 
docente. Con esta información determinarase o enfoque da materia e realizaranse tódalas 
adaptacións individuais e reforzos que se precisen. Aos alumnos que estudaron Latín na ESO haberá 
que propoñerlles actividades de reforzo e ampliación, de xeito que non se aburran, e aos demais 
haberá que estimulalos para que asimilen os coñecementos básicos e reduzan a distancia cos seus 
compañeiros. Coidamos que a medida que avance o 1º trimestre a diferenza de niveis irá 
reducíndose e calquera alumno que se esforce acadará os obxectivos previstos. 

 

DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS POR AVALIACIÓNS 
 

1ª  AVALIACIÓN 

 Historia e evolución da lingua latina. Do indoeuropeo ás linguas romances. 

 Orixe e sistemas de escritura. O alfabeto latino. Pronunciación, cantidade e acento. 

 A flexión nominal: enunciado; casos e declinacións; xénero e número. 

 Substantivos de tema en -a (1ª declinación), en -e/-o (2ª declinación), en consonante e en -i (3ª 
declinación). 

 Adxectivos da 1ª e da 2ª clase. Concordancia co substantivo. Función e usos. Substantivación. 

 A flexión verbal: enunciado; temas e conxugacións; tempos e modos. 

 Presente, pretérito imperfecto e futuro imperfecto de indicativo dos verbos regulares. 

 O infinitivo de presente activo. Uso concertado. 

 O verbo irregular sum nos mesmos tempos que os verbos regulares. 

 Estrutura básica da oración. Oracións simples. A aposición. O complemento predicativo. 

 Oracións compostas por coordinación. Conxuncións de coordinación. 

 Complementos circunstanciais, con especial atención aos de lugar. O caso locativo. 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras máis frecuentes. 

 Latín culto e latín vulgar. 

 Palabras patrimoniais, semicultismos e cultismos. 

 Locucións latinas de uso actual. 

 Análise morfosintáctica básica.  

 Tradución e comentario de oracións e textos sinxelos, orixinais ou adaptados e de dificultade 
progresiva. 

 Lectura comprensiva e comentario de textos latinos traducidos. Comparación cos orixinais 
latinos. 

 Fundación e primeiros tempos de Roma: lendas e realidade histórica. A Monarquía. 

 Historia de Roma: A República e o seus órganos de goberno. O Dereito. 

 A organización social: clases sociais, escravos e libertos. O dereito de cidadanía. 
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2ª  AVALIACIÓN 

 Substantivos de tema en -u (4ª declinación) e en -e (5ª declinación). 

 Grados do adxectivo e do adverbio.  

 Pronomes persoais, reflexivo e posesivos. 

 Pretéritos perfecto e pluscuamperfecto de indicativo, futuro perfecto de indicativo. 

 O modo imperativo.  

 O verbo irregular sum e os seus compostos nos mesmos tempos que os verbos regulares. 

 Os verbos irregulares eo e fero nos tempos do indicativo e do imperativo. 

 Preposicións máis usuais e o seu réxime. 

 Os adverbios. 

 Valores máis frecuentes dos casos. 

 A oración composta: conxuncións e subordinadas adverbiais máis frecuentes en indicativo. 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras máis frecuentes. 

 Locucións latinas de uso actual. 

 Algunhas regras de evolución do latín ao galego e ao castelán. 

 Análise morfosintáctica básica.  

 Tradución e comentario de oracións e textos sinxelos, orixinais ou adaptados e de dificultade 
progresiva. 

 Lectura comprensiva e comentario de textos latinos traducidos. Comparación cos orixinais 
latinos. 

 Historia de Roma: o Imperio. Sistema político e evolución. 

 A arte romana. 

 As cidades: urbanismo. Edificios públicos e privados. Vías de comunicación. 

 A organización familiar. O matrimonio e a situación da muller. Infancia e educación. 
 

3ª  AVALIACIÓN 
 Pronomes demostrativos, fóricos e relativos. 

 Os numerais. 

 Os verbos irregulares volo, nolo e malo nos tempos do indicativo e do imperativo. 

 A voz pasiva. A oración pasiva e o complemento axente. 

 Os participios. Construción concertada e absoluta. 

 Os infinitivos. Oracións de infinitivo. 

 As oracións interrogativas directas. 

 A oración composta: subordinadas adxectivas máis frecuentes en indicativo. 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras máis frecuentes. 

 Locucións latinas de uso actual. 

 Algunhas regras de evolución do latín ao galego e ao castelán. 

 Análise morfosintáctica básica.  

 Tradución e comentario de oracións e textos sinxelos, orixinais ou adaptados e de dificultade 
progresiva. 

 Lectura comprensiva e comentario de textos latinos traducidos. Comparación cos orixinais 
latinos. 

 A relixión romana. A asimilación da mitoloxía grega. Culto público e privado. O cristianismo. 

 A vida cotiá. A economía. O calendario. Ocio e espectáculos. 

 Conquista e romanización de Hispania, con especial atención á Gallaecia. 

 O exército e o seu papel na romanización. 
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6.4. Concrecións metodolóxicas 
 

No ensino da lingua latina hai actualmente dúas orientacións: o método tradicional ou 
gramatical, baseado na análise morfosintáctica previa á tradución dos textos, con gran peso dos 
aspectos gramaticais e orientado á comprensión dos textos latinos como vía para coñecer a cultura, 
pensamento, literatura e outros aspectos que conforman a herdanza grecolatina. Fronte a este 
enfoque, va gañando cada vez máis adeptos o método activo ou indutivo, que dá prioridade á 
comprensión de textos de dificultade progresiva e á indución, a partir dos textos, das regras 
gramaticais básicas; a análise morfosintáctica é un exercicio máis.  

 
Ambos métodos, coas súas virtudes e defectos, nos parecen válidos; o tradicional gusta máis 

aos alumnos digamos “de letras”, mentres que o indutivo é máis motivador para aqueles menos 
inclinados ás Humanidades ou con dificultades para a gramática. Por todo isto, a nosa metodoloxía 
tenderá a lograr unha síntese integradora, combinando o mellor dos métodos tradicionais 
(gramaticalistas, dedutivos) e dos modernos (activos, indutivos, comunicativos).  

 
O obxectivo último é que o alumno adquira a capacidade de entender textos latinos orixinais, 

así como a de interpretalos no seu contexto histórico e cultural. Somos conscientes de que non 
podemos relegar a gramática, pero tampouco convén convertela no pretexto central do curso: é un 
instrumento máis de comprensión lingüística que estimamos no que vale. A lingua é un feito 
comunicativo, e iso inclúe ler, escribir, pero tamén escoitar e falar… En fin, sería insensato renunciar 
de antemán aos inesgotables recursos ao noso alcance para facer máis atractivo e eficaz o ensino do 
latín nuns tempos de crise. 
 

Como é lóxico, hai que comezar utilizando textos convenientemente adaptados e ir 
aumentando o grado de dificultade a medida que os alumnos vaian asimilando as estruturas 
lingüísticas e o vocabulario. Xunto con isto os principios que orientarán o proceso de ensino-
aprendizaxe serán os seguintes: 
 

 Favorecerase a capacidade de autoaprendizaxe, de traballar en equipo e aplicar  os métodos 
apropiados de investigación para seguir aprendendo ao longo da vida. 

 Carácter integral da asignatura. Non se tratarán os diferentes bloques temáticos como 
compartimentos estancos, senón que se relacionará a lingua e a cultura.  

 Os textos serán o punto de partida para traballar simultaneamente os aspectos 
morfosintácticos da lingua latina,  o seu léxico e a súa relación co galego e castelán, así como 
os aspectos culturais relacionados cos textos elixidos. 

 Proporase unha secuencia de traballo  axeitada,  graduada, é dicir, acorde aos coñecementos 
do alumnado, suxestiva polo seu contido e relación co tema tratado en cada unidade,  
continuada para que resulte eficaz e controlada baixo a dirección e supervisión da profesora,  
por medio dunha metodoloxía activa, de tipo indutivo-contextual, na que as normas se 
convertan en posesión permanente e en automatismo lingüístico. 

 Tratarase de que o alumnado desenvolva e afiance as súas propias técnicas de traballo 
mediante diversas estratexias. 

 Crearase un clima na aula no que os alumnos sintan a necesidade de participar activamente, 
asegurándonos de que eses intentos, aínda que sexan erróneos, sirvan de estímulo para 
intentalo de novo. 

 Crearanse contextos de aprendizaxe e avaliación que comprometan ó alumno e que o leven a 
planificar e avaliar as súas realizacións, identificando os avances e as dificultades, de cara a 
adquirir autonomía e motivación. 
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 Promoverase a participación do alumnado en pequenos traballos de investigación, coa 
orientación precisa para que poida acadar a capacidade de realizar un proxecto de 
investigación escolar de forma autónoma. 

 Distinguiranse niveis de dificultade no contido e nas actividades para cubrir as diversas 
necesidades educativas do alumnado. 

 Promoverase a utilización das TIC para informarse, aprender e comunicarse e para utilizar con 
sentido crítico, como recurso formativo, materiais de procedencia diversa. 

 

6.5.  Materiais e recursos didácticos 
 

O material básico para os alumnos será o libro de texto: M. DURAN: Latín. Bachillerato, Casals, 
Barcelona, 2019. Nel atoparán os coñecementos gramaticais necesarios para iniciarse na lingua e 
latina, así como unha boa síntese de moitos aspectos da Historia e civilización romanas. Tamén 
apreciamos a variedade de exercicios e textos, o glosario (en 1º os alumnos non utilizan o dicionario 
para non facerse dependentes del), así como as propostas de actividades, lecturas, consultas na 
web,... Os alumnos tamén deberán ter un caderno para os exercicios e apuntamentos, ao que haberá 
que engadir os materiais complementarios que aporte a profesora para aclarar, reforzar ou 
completar os que contén o libro. 

 
Todo isto non exclúe a utilización doutros materiais e recursos didácticos que axuden a 

asimilar mellor os contidos:  
- Dicionarios e vocabularios, enciclopedias e manuais, mapas, bancos de imaxes, textos de 

autores antigos e modernos, sobre todo para os apartados de léxico e de civilización latina, e 
para a realización de traballos. 

- Recursos audiovisuais e informáticos, como a aula virtual do Instituto, vídeos, presentacións, 
webs e blogues, exercicios autoavaliables, etc., así como a busca de información e materiais de 
reforzo en internet.  

 
Escolleranse os máis adecuados en cada momento, tendo en conta a oportunidade, o interese 

do alumnado, o tempo dispoñible e os recursos materiais do Centro. 
 

6.6.  Avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Serán variados e consistirán en: 

 Observación: atención ao proceso de aprendizaxe dos alumnos, dirixida a seleccionar 
información de acordo con indicadores previamente fixados. 

 Interrogación: preguntar directamente aquilo que se desexa saber mediante entrevista ou 
cuestionario. 

 Análise de tarefas: é unha fonte de información útil para valorar o esforzo, interés, regularidade 
e método no traballo. 

 Probas: nas súas diversas modalidades, é dicir, escritas, orais; individuais, colectivas. 
 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Terán as seguintes características: 

 Variedade. 

 Concreción respecto do avaliado. 

 Aplicabilidade. 
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 Comprobación da súa funcionalidade. 

 Posibilidade da coavaliación e a autoavaliación. 
 

De acordo con isto, avaliaremos o proceso de aprendizaxe do alumnado mediante:  

1. Observación do traballo realizado diariamente, tanto na aula como nas tarefas para facer na 
casa. Teranse en conta factores como a participación en todo tipo de actividades en clase, a 
asistencia a clase, o desenvolvemento de procedementos con iniciativa e actitude 
emprendedora, a autonomía progresiva no desenvolvemento do seu traballo, tanto individual 
coma colectivamente, o esforzo, a concentración e a actitude participativa. 
 

2. Control das lecturas obrigatorias e outras tarefas, como traballos de investigación, 
participación en proxectos, etc. Valoraranse as capacidades de lectura comprensiva, selección e 
elaboración de información de forma autónoma, a capacidade para sintetizar e expoñer 
conclusións, a expresión oral e escrita, a limpeza, orde e boa presentación, a capacidade para 
traballar en equipo.  

 
As lecturas serán avaliadas mediante traballos individuais ou controis, segundo se determine en 
cada caso. Os traballos de investigación, así como as aportacións a proxectos ou á revista do 
Centro poderanse realizar individualmente ou ben en pequenos grupos, e contarán co apoio da 
profesora, especialmente na busca e organización da información. Cando sexan obrigatorios 
(lecturas e traballos) a non presentación dos mesmos impedirá aprobar a parte de cultura, que 
haberá que recuperar na seguinte avaliación ou na proba final en xuño. 

 
3. Probas obxectivas (exames), nas que se valorará a adquisición dos coñecementos previstos 

nesta programación. Realizaranse polo menos dúas probas deste tipo por avaliación, que serán 
escritas e de dificultade progresiva: un exame parcial de contidos lingüísticos e un exame antes 
da avaliación de contidos lingüísticos e culturais; este último poderá realizarse en dúas sesións, 
separando lingua e cultura para que os alumnos dispoñan de máis tempo.  

 
Os exames de lingua constarán de:  

- Tradución dun texto e análise morfosintáctica de unha ou dúas oracións, ou ben 
preguntas sobre cuestións morfosintácticas do texto. 

- Exercicios e preguntas breves sobre gramática e léxico. 
Ó tratarse dunha materia predominantemente lingüística, no texto e nos exercicios 

haberá contidos de anteriores probas, aínda que as preguntas máis específicas tratarán sobre os 
contidos vistos dende o exame anterior. 
 

Os exames de cultura constarán de:  
-  Exposicións máis ou menos extensas que permitan comprobar a capacidade de 

comprensión, expresión, síntese e organización dos coñecementos. 
-  Preguntas que impliquen definir, relacionar, elixir entre varias alternativas, completar, 

detectar erros, etc. 
- Comentario dun texto e cuestións sobre unha obra de lectura obrigatoria, se non foi 

avaliada mediante un traballo. 

 
Os alumnos que desexen subir nota poderán realizar traballos voluntarios, entre os que se 

inclúen as posibles colaboracións voluntarias na revista do Instituto. 
 
No caderno de aula a profesora levará o rexistro do traballo diario, na aula e na casa, dos 

exames, traballos, lecturas, etc., así como tódalas observacións relativas á actitude, comportamento 
e asistencia.  
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A asistencia ás actividades complementarias e extraescolares programadas polo Departamento 

non é obrigatoria, pero teñen relación co currículo, polo cal os alumnos que non asistan a elas 
deberán realizar algunha tarefa, que será avaliada. Os que asistan ás devanditas actividades tamén 
realizarán tarefas que lles axuden a aproveitar mellor a experiencia. 
 

A actitude avaliarase a través da observación do alumno na aula, valorándose especialmente o 
interese, o respecto e a colaboración; a asistencia a clase; o uso axeitado dos recursos utilizados para 
as tarefas escolares; e o correcto comportamento e aproveitamento tanto nas actividades de aula 
coma nas complementarias e extraescolares. Un ou máis partes por condutas contrarias á 
convivencia suporán unha cualificación de 0 neste apartado. 
 

TÁBOA PARA O REXISTRO DA ACTITUDE E O TRABALLO: 

Control de ACTITUDE e 

TRABALLO 

 
1ª AVALIACIÓN 

 
2ª AVALIACIÓN 

 
3ª AVALIACIÓN 

 Valoración Valoración Valoración 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Traballa, atende e non perde 
o tempo (20%) 

            

Non se distrae nin distrae aos 
outros (20%) 

            

Asiste a clase habitualmente 
(20%) 

            

Trae o material e o usa 
correctamente (20%) 

            

Segue as indicacións do 
profesor (20%) 

            

 
Valoración: 

1. Nunca.   2. Ás veces.   3. Case sempre.   4. Sempre. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os contidos relativos á lingua latina, á interpretación dos textos e ao léxico, que consideramos 
complementarios e inseparables, representarán o 70% da cualificación final de cada avaliación. Os 
contidos referentes a cultura e civilización serán o 30% da devandita cualificación. Ámbalas dúas 
partes avaliaranse por separado e se as súas cualificacións son superiores a 4 realizarase a suma das 
porcentaxes citadas, que deberá ser polo menos de 5 para poder aprobar a avaliación. 

 
As cualificacións das avaliacións e a cualificación final do curso axustaranse á seguinte 

proporción: 
 

a. Lingua:  Exame parcial ------------------------------------------------------------- 40% 
                     Exame de avaliación ----------------------------------------------------  60% 

 
b. Cultura:  Exame de avaliación ---------------------------------------------------  80% 

                         Lectura e/ou traballo --------------------------------------------------  20% 
 
Se nunha avaliación non se realizasen traballos ou lecturas, a porcentaxe correspondente 

engadiríase á do exame. 
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c. Traballo diario e actitude: Sube ou baixa ata 1 punto, podendo ser causa de suspender a 
avaliación. 
 

d. Traballo voluntario: Se o alumno ten aprobada a avaliación, permitiralle obter unha 
cualificación máis alta, pero non servirá para recuperar unha avaliación suspensa. 
 
Os alumnos estarán informados de como, cando e sobre que van ser avaliados, así como do 

resultado dos exames. Consideraranse superados cando se obteña unha cualificación igual ou 
superior a 5 sobre 10. Tanto nos exames como nos traballos prestarase especial atención á expresión 
e serán penalizados aqueles que presenten un número elevado de erros léxicos, morfosintácticos ou 
ortográficos.  

 
Recuperación: A parte lingüística da materia (lingua, textos e léxico) suspensa nunha 

avaliación poderá recuperarse aprobando a mesma parte na avaliación seguinte. A parte cultural 
(que inclúe as lecturas e/ou traballos) deberá recuperarse mediante un exame que se realizará nos 
quince primeiros días da seguinte avaliación (ou antes de acabar o curso se é a 3ª avaliación). 
 

A cualificación na convocatoria de xuño será a media ponderada das tres avaliacións. Antes da 
avaliación final do curso haberá unha proba de recuperación global para aqueles alumnos que teñan 
máis dunha avaliación suspensa, ou que tendo só unha non acaden unha media de 5. Tamén poderán 
realizar esta proba os que desexen mellorar a súa cualificación. 

 
Na convocatoria de setembro a avaliación consistirá nun exame sobre os contidos mínimos. O 

alumno recibirá a nota acadada nese exame, redondeada a un número enteiro segundo a forma 
usual de redondeo. Considerarase aprobada cunha cualificación mínima de 4,5 sobre 10. 

 
Debido ao carácter eminentemente práctico desta materia, no caso de alumnos que falten a 

clase máis dun 20% das sesións do trimestre ou do curso, aínda que non teñan perdido de maneira 
oficial o dereito á avaliación continua, se as faltas de asistencia e/ou a negativa a realizar as tarefas 
encomendadas fixesen imposible avaliar a actitude, o traballo diario e as lecturas e outros traballos, 
as porcentaxes destes sumaríanse ás dos exames. 

 
A utilización de medios deshonestos na realización de exames, tarefas, etc., tanto en 

beneficio propio como alleo, terá como consecuencia a nulidade dos mesmos para o alumno ou 
alumnos implicados, quedando ó arbitrio da profesora a repetición da proba ou tarefa de que se 
trate.  
 

ALUMNOS QUE REPITEN 1º COA MATERIA LATÍN I APROBADA 

De acordo coa Orde do 5 de maio de 2011, artigo 1, o alumnado nesta situación manterá na 
avaliación final ordinaria a cualificación obtida no curso anterior cando a nova cualificación sexa 
inferior. En calquera caso, estará suxeito aos mesmos dereitos e obrigas que o alumnado que cursa 
esta materia por primeira vez. Isto supón que dito alumnado debe asistir e participar nas clases, 
realizar os controis, exames, lecturas e traballos como os demais alumnos e observar unha actitude 
de respecto e interese.  
 

6.7. Seguimiento, recuperación e avaliación da materia pendente 
 

Os alumnos que non aprobasen en 1º de Bacharelato a materia Latín I e estean cursando 2º 
de Bacharelato deberán superala ao longo do curso para poder aprobar Latín II, en caso de estar 
cursando esta materia, e en calquera caso para poder obter o título de Bacharelato.  
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Hai dúas convocatorias oficiais: ordinaria (maio) e extraordinaria (setembro), ademais de 

dúas probas parciais (xaneiro e abril). Estas axustaranse aos obxectivos, contidos mínimos e criterios 
de avaliación e cualificación establecidos na programación didáctica do pasado curso 2018-2019. 
Serán escritos e versarán sobre os contidos dos apartados 1, 2, 3, 4, 6 e 7 do currículo (lingua latina: 
textos, gramática e léxico). 

 
A cualificación media dos exames parciais, que serán escritos e comprenderán textos 

latinos, exercicios gramaticais e exercicios de léxico, deberá ser como mínimo de 4,5 puntos sobre 10 
para poder sumarlles as porcentaxes indicadas para o traballo e os exercicios. 

 
En caso de non superar as avaliacións parciais, os alumnos deberán examinarse na 

convocatoria ordinaria de maio dun único exame que abarcará todos os contidos das dúas probas. 
Se entregaron os exercicios e os traballos que se indican máis abaixo, gardarase a nota destes; en 
caso contrario, o exame tamén conterá preguntas sobre os temas culturais. A convocatoria 
extraordinaria de setembro avaliarase da mesma maneira. Tanto no exame de maio coma no de 
setembro haberá que obter unha cualificación mínima de 4,5 puntos sobre 10 para recuperar a 
materia. 
 
Criterios de cualificación: 

- Exames parciais (media aritmética) --------------------------  60% 
- Traballo monográfico ------------------------------------------  30% 
- Exercicios de reforzo e apoio ---------------------------------  10% 

 
Se non se realizasen o traballo e/ou os exercicios propostos, os exames suporán o 100 % da 

cualificación. Nos exames de maio e setembro aplicaranse os mesmos criterios. 
 

1º exame parcial (xaneiro de 2020) 

 Consistirá nun exame escrito de carácter lingüístico que incluirá textos latinos, exercicios 
gramaticais, incluída a análise morfolóxica e sintáctica, e exercicios de léxico. Todos eles axustaranse 
aos seguintes contidos: 

 
 Caso e declinación. Enunciados nominais. Funcións dos casos. 

 Substantivos de tema en -a (1ª declinación), en -o (2ª declinación), en consonante e en -i 
(3ª declinación). 

 Adxectivos da 1ª e da 2ª clase. Substantivación e concordancia co substantivo. 
 Verbos regulares: enunciado e conxugacións, temas verbais, desinencias. 
 Presente, pretérito imperfecto, futuro imperfecto de indicativo e presente de imperativo, 

todos en voz activa. 

 Infinitivo de presente en voz activa. Uso concertado. 
 Verbo sum e os seus compostos, especialmente possum, adsum e absum nos mesmos 

tempos e modos. 
 Preposicións máis frecuentes e complementos de lugar. O locativo 
 Oracións simples: atributivas e predicativas. Interrogativas directas. 
 Oracións compostas por coordinación coas conxuncións et, -que, sed, nam, itaque. 
 Tradución ao galego ou o castelán de oracións e/ou textos breves. 

 Análise morfolóxica e sintáctica dos tipos de oracións que se citan. 
 Vocabulario máis frecuente nos temas 1 a 6 do libro de 1º (ed. Edebé). 

 Latinismos e aforismos de uso común. 
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2º exame parcial (abril de 2020) 

Consistirá nun exame escrito coa mesma estrutura do 1º parcial sobre os seguintes 
contidos: 

 
 Substantivos de tema en -u (4ª declinación) e de tema en -e (5ª declinación). 
 Verbos regulares: pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto e futuro perfecto de 

indicativo, todos en voz activa. 
 Infinitivo de perfecto en voz activa. Uso concertado. 

 Verbos irregulares volo, eo e fero nos mesmos tempos e modos. 
 Pronomes persoais, reflexivo, posesivos, demostrativos, fóricos e numerais. 
 Pronome relativo e oracións subordinadas adxectivas. 
 Adverbios de modo derivados dos adxectivos. 

 Oracións subordinadas adverbiais coas conxuncións cum, dum, ubi, quod/quia. 
 Tradución ao galego ou o castelán de oracións e/ou textos breves. 
 Análise morfolóxica e sintáctica dos tipos de oracións que se citan. 
 Vocabulario máis frecuente nos temas 7 a 11 do libro de 1º (ed. Edebé). 
 Latinismos e aforismos de uso común. 

 
Por tratarse dunha lingua, na que a aprendizaxe é progresiva, tanto no texto coma nos 

exercicios haberá contidos da proba anterior. 
 

Traballo monográfico: 

  Deberá entregarse como límite antes do 2º exame parcial, aínda que é recomendable facelo 
antes. Suporá ata un 30 % da cualificación global e versará sobre un tema de carácter cultural, a 
elección do alumno de entre os seguintes: 

 
 Lendas da fundación e dos primeiros tempos de Roma. A Eneida. 

 Historia de Roma, dende as orixes ata o século V d. C. 
 A organización política e as formas de goberno. 
 A organización social: clases sociais, a cidadanía, a escravitude, a situación da muller. 
 A relixión romana. Asimilación da mitoloxía grega. Os inicios do cristianismo. 
 O calendario e a súa evolución. 
 Espectáculos públicos e actividades de ocio na Roma antiga. 

 
Tarefas: 

 A realización das tarefas propostas pola Xefa do Departamento será valorada ata un 10 
% da cualificación global. Como abarcarán o os contidos dos exames, enténdense tamén como unha 
boa ferramenta para preparalos. Por iso para que sexan avaliadas deberán facerse regularmente e 
entregarse ao longo do curso, non todas xuntas ao final. 
 
Bibliografía e recursos: 

1. O material básico para preparar os exames é o libro utilizado en 1º de Bacharelato: Latín 1, 
ed. Edebé (proyecto EdebéOn). Tamén son útiles os libros de 1º doutras editoriais e os 
manuais de latín de nivel básico. 

 
2. Ademais debe consultarse a aula virtual, que contén enlaces, esquemas e exercicios: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iescamposanalberto/aulavirtual2/ 
 
3. Obras de consulta: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iescamposanalberto/aulavirtual2/
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Gramática, exercicios e textos:  
- Enríquez, José Antonio y López Fonseca, Antonio: Resumen de gramática latina, eds. Clásicas 
- Torres Lizcano, Beatriz y del Castillo Serrano, Susana: Latín. Cuaderno de traducción, ed. 

Santillana 
- Inclán García, Luis: Guía para traducir latín, eds. Octaedro 
- Pastor, Bárbara y Romero, Concha: Ejercicios y textos de Latín, eds. Clásicas 
- http://www.hs-augsburg.de/%7Eharsch/Ludus/lud_port.html 
- http://www.aplicaciones.info/latin/latin.htm 
- https://guiasbac.iessanclemente.net/ 
- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esindex.php ( 
- https://iessapostol.educarex.es/latin/materias.html 
- http://www.luduslitterarius.net/ 
- http://www.didacterion.com/esddlt.php?modo=eje 
- http://artemis.austincollege.edu/acad/cml/rcape/latin/index.html (Oxford Latin Course, en 

inglés) 
 

 Dicionarios “on-line”:   
- http://collatinus.educarex.es/ 
- http://www.didacterion.com/esddlt.php?modo=dic 
- http://es.glosbe.com/la/es/ 
 

 Latinismos: 
- Amiano, Víctor: Peccata minuta, ed. Ariel 
- Herrero, Víctor José: Diccionario de expresiones latinas, ed. Gredos 
- http://www.wikilengua.org/index.php/Latinismo 
- http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Locuciones_latinas  
- http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/system/files/u1/Aforismos_y_frases_lat

inas.pdf 
- http://latin.dechile.net/ 
- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl133ca1.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Ludus/lud_port.html
http://www.aplicaciones.info/latin/latin.htm
https://guiasbac.iessanclemente.net/
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esindex.php
https://iessapostol.educarex.es/latin/materias.html
http://www.luduslitterarius.net/
http://www.didacterion.com/esddlt.php?modo=eje
http://artemis.austincollege.edu/acad/cml/rcape/latin/index.html
http://collatinus.educarex.es/
http://www.didacterion.com/esddlt.php?modo=dic
http://es.glosbe.com/la/es/
http://www.wikilengua.org/index.php/Latinismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Locuciones_latinas
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/system/files/u1/Aforismos_y_frases_latinas.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/system/files/u1/Aforismos_y_frases_latinas.pdf
http://latin.dechile.net/
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl133ca1.php
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7. LATÍN II - 2º de BACHARELATO 
 

7.1. Obxectivos 
 

 Profundizar na interpretación e tradución de textos de autores latinos, ao principio adaptados, 
logo orixinais, utilizando para elo o coñecemento dos elementos morfolóxicos, sintácticos e 
léxicos básicos da lingua latina. 

 Reflexionar sobre os elementos substanciais que conforman as linguas, recoñecendo 
compoñentes significativos da lingua latina (da flexión nominal, pronominal e verbal así como 
das estruturas sintácticas) nas linguas modernas derivadas ou influídas por ela, especialmente 
a galega e a castelá. 

 Achegarse textos latinos diversos, orixinais, adaptados ou traducidos, mediante unha lectura 
comprensiva, analizalos e distinguir as súas características esenciais e o xénero literario ao que 
pertencen. 

 Recoñecer elementos da lingua latina que evolucionaron ou que permanecen nas nosas 
linguas e aprecialos como clave para a súa interpretación. 

 Ordenar os conceptos lingüísticos propios, establecendo categorías, xerarquías, oposicións e 
relacións entre ámbitos lingüísticos diversos. 

 Utilizar correcta e proveitosamente o dicionario. 

 Recoñecer a evolución fonética, morfolóxica e semántica do léxico de orixe latina ás linguas 
coñecidas polos alumnos, así como os formantes de palabras mediante derivación e 
composición. 

 Identificar o significado e usar correctamente os aforismos latinos máis frecuentes. 

 Recoñecer a orixe e significado dos topónimos máis frecuentes en Galicia. 

 Recoñecer o papel integrador do Latín e do mundo romano nas distintas áreas da cultura, 
prestando especial atención á Literatura, ao longo da historia de Occidente..  

 Buscar información sobre aspectos relevantes da civilización romana, indagando en 
documentos, e fontes de información variadas, relacionando elementos dispersos e analizando 
criticamente as súas interpretacións. 

 Identificar e valorar as principais achegas da civilización romana no noso contorno e apreciar a 
lingua latina como instrumento transmisor de cultura. 

 Recoñecer e apreciar a influencia da Literatura latina en obras das Literaturas das linguas 
modernas. 

 Analizar a propia cultura a través da cultura latina, apreciándoa como unha das claves para a 
súa interpretación. 

 Valorar positivamente as aportacións do mundo romano como elemento integrador de 
diferentes actitudes e correntes de pensamento que conforman o ámbito cultural europeo. 

 Realizar traballos de investigación manexando fontes documentais de diversa índole.
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7.2. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS 
 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

 
 
 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
LA2B1.1.1. Recoñece e distingue a partir do étimo latino termos patrimoniais, semicultismos e cultismos, e explica as evolucións que se 

producen nun e noutro caso. 
LA2B1.2.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa 

lingua que sufriron procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal do étimo latino. 
LA2B1.2.2. Explica o proceso de evolución de termos latinos ás linguas romances, sinalando cambios fonéticos comúns a distintas linguas dunha 

mesma familia, e ilustralo con exemplos. 
Bloque 2. Morfoloxía 
LA2B2.1.1. Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen. 
LA2B2.2.1. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, diferenciando lexemas e morfemas, e procurando exemplos noutros 

termos nos que estean presentes. 
LA2B2.3.1. Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado.  
LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu 

equivalente en galego e en castelán 
LA2B2.4.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina para realizar traducións e retroversións, axudándose do 

dicionario. 
LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en 

galego e en castelán 
LA2B2.5.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario. 
Bloque 3. Sintaxe 
LA2B3.1.1. Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto para efectuar correctamente a súa tradución.  
LA2B3.2.1. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións sintácticas latinas, e relaciónaas con construcións análogas 

existentes noutras linguas que coñeza. 
LA2B3.3.1. Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada elementos sintácticos propios da lingua latina, e relaciónaos para 

traducilos cos seus equivalentes en galego e en castelán. 
LA2B3.4.1. Define e comprende os conceptos de oración composta, coordinación e subordinación, sinala exemplos nos textos e recoñece os 

tipos de oracións compostas, tanto coordinadas como subordinadas, así como os nexos que as caracterizan. 
LA2B3.5.1. Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas correctamente e explica as súas funcións. 
Bloque 4. Literatura latina 
LA2B4.2.1. Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica e sinala a súa presenza en textos propostos. 
LA2B4.3.2. Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no seu contexto cultural, e cita e explica as súas obras máis 

coñecidas. 
LA2B4.4.1. Realiza comentarios de textos latinos e sitúaos no tempo, explicando a súa estrutura, se a extensión da pasaxe o permite, e as súas 

características esenciais, e identifica o xénero ao que pertencen.  
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LA2B4.5.1. Analiza o diferente uso que se fixo dos textos latinos, explorando o mantemento dos xéneros e os temas da literatura latina 
mediante exemplos da literatura contemporánea. 

LA2B4.5.2. Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a influencia da tradición grecolatina en textos de autores/as 
contemporáneos/as, e sérvese deles para comprender e explicar o mantemento dos xéneros e dos temas procedentes da cultura 
grecolatina, describindo os seus aspectos esenciais e os tratamentos que reciben. 

Bloque 5. Textos 
LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos para efectuar correctamente a súa tradución. 
LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario, analizando e valorando correctamente a información gramatical que proporciona, e 

identifica en cada caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do contexto e do estilo empregado polo autor, para unha 
correcta tradución do texto. 

LA2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos e literarios de textos. 
LA2B5.4.1. Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos partindo de referencias tomadas dos propios textos e 

asociándoas con coñecementos adquiridos previamente. 
LA2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do texto. 
Bloque 6. Léxico 
LA2B6.1.1. Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos correctamente ao galego e ao castelán. 
LA2B6.2.1. Deduce o significado de palabras e expresións latinas non estudadas a partir do contexto, ou de palabras ou expresións da súa lingua 

ou doutras linguas que coñeza. 
LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico común e especializado do galego e do castelán. 
LA2B6.3.1. Comprende, explica e emprega na lingua propia e no contexto axeitado locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe 

literaria, xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica. 
LA2B6.4.1. Recoñece e explica o significado dos helenismos e dos latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en España, 

e explica o seu significado a partir do termo de orixe. 

Competencia de 
aprender a aprender 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
LA2B1.1.1. Recoñece e distingue a partir do étimo latino termos patrimoniais, semicultismos e cultismos, e explica as evolucións que se 

producen nun e noutro caso. 
LA2B1.2.2. Explica o proceso de evolución de termos latinos ás linguas romances, sinalando cambios fonéticos comúns a distintas linguas dunha 

mesma familia, e ilustralo con exemplos. 
Bloque 2. Morfoloxía  
LA2B2.1.1. Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen. 
LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu 

equivalente en galego e en castelán. 
LA2B2.4.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina para realizar traducións e retroversións, axudándose do 

dicionario. 
LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en 

galego e en castelán 
LA2B2.5.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario. 
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Bloque 3. Sintaxe 
LA2B3.1.1. Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto para efectuar correctamente a súa tradución.  
LA2B3.2.1. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións sintácticas latinas, e relaciónaas con construcións análogas 

existentes noutras linguas que coñeza. 
LA2B3.3.1. Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada elementos sintácticos propios da lingua latina, e relaciónaos para 

traducilos cos seus equivalentes en galego e en castelán. 
LA2B3.4.1. Define e comprende os conceptos de oración composta, coordinación e subordinación, sinala exemplos nos textos e recoñece os 

tipos de oracións compostas, tanto coordinadas como subordinadas, así como os nexos que as caracterizan. 
LA2B3.5.1. Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas correctamente e explica as súas funcións. 
Bloque 4. Literatura latina 
LA2B4.2.1. Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica e sinala a súa presenza en textos propostos  
Bloque 5. Textos 
LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos para efectuar correctamente a súa tradución. 
LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario, analizando e valorando correctamente a información gramatical que proporciona, e 

identifica en cada caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do contexto e do estilo empregado polo autor, para unha 
correcta tradución do texto. 

LA2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos e literarios de textos. 
Bloque 6. Léxico 
LA2B6.2.1. Deduce o significado de palabras e expresións latinas non estudadas a partir do contexto, ou de palabras ou expresións da súa lingua 

ou doutras linguas que coñeza. 

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
LA2B1.2.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa 

lingua que sufriron procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal do étimo latino. 
Bloque 2. Morfoloxía  
LA2B2.2.1. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, diferenciando lexemas e morfemas, e procurando exemplos noutros 

termos nos que estean presentes. 
LA2B2.3.1. Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado.  
Bloque 4. Literatura latina 
LA2B4.1.1. Nomea os aspectos máis salientables referentes á transmisión dos textos clásicos ao longo do tempo. 
LA2B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos relacionados coa literatura latina. 
Bloque 6. Léxico 
LA2B6.1.1. Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos correctamente ao galego e ao castelán.  
LA2B6.3.1. Comprende, explica e emprega na lingua propia e no contexto axeitado locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe 

literaria, xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica. 

Competencia dixital Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
LA2B1.2.2. Explica o proceso de evolución de termos latinos ás linguas romances, sinalando cambios fonéticos comúns a distintas linguas dunha 
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mesma familia, e ilustralo con exemplos. 
Bloque 2. Morfoloxía  
LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu 

equivalente en galego e en castelán. 
LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en 

galego e en castelán 
LA2B2.5.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario. 
Bloque 4. Literatura latina 
LA2B4.3.2. Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no seu contexto cultural, e cita e explica as súas obras máis 

coñecidas. 
LA2B4.5.2. Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a influencia da tradición grecolatina en textos de autores/as 

contemporáneos/as, e sérvese deles para comprender e explicar o mantemento dos xéneros e dos temas procedentes da cultura 
grecolatina, describindo os seus aspectos esenciais e os tratamentos que reciben. 

Bloque 5. Textos 
LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario, analizando e valorando correctamente a información gramatical que proporciona, e 

identifica en cada caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do contexto e do estilo empregado polo autor, para unha 
correcta tradución do texto. 

Bloque 6. Léxico 
LA2B6.1.1. Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos correctamente ao galego e ao castelán. 
LA2B6.2.1. Deduce o significado de palabras e expresións latinas non estudadas a partir do contexto, ou de palabras ou expresións da súa lingua 

ou doutras linguas que coñeza. 
LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico común e especializado do galego e do castelán. 
LA2B6.3.1. Comprende, explica e emprega na lingua propia e no contexto axeitado locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe 

literaria, xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica. 

Competencias 
sociais e cívicas 

Bloque 4. Literatura latina  
LA2B4.4.1. Realiza comentarios de textos latinos e sitúaos no tempo, explicando a súa estrutura, se a extensión da pasaxe o permite, e as súas 

características esenciais, e identifica o xénero ao que pertencen.  
LA2B4.5.1. Analiza o diferente uso que se fixo dos textos latinos, explorando o mantemento dos xéneros e os temas da literatura latina 

mediante exemplos da literatura contemporánea. 
LA2B4.5.2. Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a influencia da tradición grecolatina en textos de autores/as 

contemporáneos/as, e sérvese deles para comprender e explicar o mantemento dos xéneros e dos temas procedentes da cultura 
grecolatina, describindo os seus aspectos esenciais e os tratamentos que reciben. 

Bloque 5. Textos 
LA2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos e literarios de textos. 
LA2B5.4.1. Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos partindo de referencias tomadas dos propios textos e 

asociándoas con coñecementos adquiridos previamente. 
Bloque 6. Léxico 
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LA2B6.3.1. Comprende, explica e emprega na lingua propia e no contexto axeitado locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe 
literaria, xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica. 

Competencia en 
conciencia e 
expresión cultural 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
LA2B1.1.1. Recoñece e distingue a partir do étimo latino termos patrimoniais, semicultismos e cultismos, e explica as evolucións que se 

producen nun e noutro caso. 
LA2B1.2.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa 

lingua que sufriron procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal do étimo latino. 
Bloque 2. Morfoloxía  
LAT1B2.1.1. Recoñece tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa función, e describe os trazos que distinguen uns dos 

outros. 
LAT1B2.3.1. Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo do alfabeto latino, así como a súa evolución, sinala as adaptacións que se 

producen en cada unha e recoñece os tipos de alfabeto usados actualmente en Europa, en relación coas linguas que os empregan. 
Bloque 4. Literatura latina 
LA2B4.1.1. Nomea os aspectos máis salientables referentes á transmisión dos textos clásicos ao longo do tempo. 
LA2B4.2.1. Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica e sinala a súa presenza en textos propostos. 
LA2B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos relacionados coa literatura latina. 
LA2B4.4.1. Realiza comentarios de textos latinos e sitúaos no tempo, explicando a súa estrutura, se a extensión da pasaxe o permite, e as súas 

características esenciais, e identifica o xénero ao que pertencen.  
Bloque 5. Textos 
LA2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos e literarios de textos. 
LA2B5.4.1. Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos partindo de referencias tomadas dos propios textos e 

asociándoas con coñecementos adquiridos previamente. 
LA2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do texto. 
Bloque 6. Léxico 
LA2B6.3.1. Comprende, explica e emprega na lingua propia e no contexto axeitado locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe 

literaria, xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica. 
LA2B6.4.1. Recoñece e explica o significado dos helenismos e dos latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en España, 

e explica o seu significado a partir do termo de orixe. 

Competencia de 
sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor 

Non hai estándares nos que se traballe esta competencia. 
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7.3. Temporalización, grao mínimo de consecución, procedementos e instrumentos de avaliación en relación cos 
estándares de aprendizaxe 

 
Compet. 

Clave 
Obx. 
ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
% na 

cualif. 

Instr. 

aval.¹ 
Temporalizac. 

Mín. 
esixibl. 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 

 
CCL  
CAA 
CCEC 

 
d 
p  
 

 
B1.1.  Mantemento de 
elementos lingüísticos 
latinos nas linguas 
modernas: palabras 
patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 

 
B1.1. Distinguir e identificar 
palabras patrimoniais, 
cultismos e semicultismos. 
 
 



LA2B1.1.1. Recoñece e distingue a partir do 
étimo latino termos patrimoniais, semicultismos e 
cultismos, e explica as evolucións que se 
producen nun e noutro caso. 
 

 
 

 
40 

 
 

 
1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 

3º Trim. 

 
 

 
SI 

 
CCL 
CMCCT  
CCEC 

 
d 
g 
p 

 
 B1.2. Evolución 
fonética, morfolóxica e 
semántica do latín ao 
galego e ao castelán. 

 
B1.2. Coñecer e aplicar as 
regras da evolución fonética e 
recoñecer os procesos de 
evolución semántica do latín 
ao galego e ao castelán 
partindo dos étimos latinos. 

 
 LA2B.1.2.1. Realiza evolucións de termos 
latinos ao galego e ao castelán aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece 
palabras da súa lingua que sufriron procesos de 
evolución semántica, valorando a relación co 
significado orixinal do étimo latino. 
 

 
 
 

40 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CD 
CCL  
CAA 

 
 LA2B.1.2. 2. Explica o proceso de evolución 
de termos latinos ás linguas romances, sinalando 
cambios fonéticos comúns a distintas linguas 
dunha mesma familia, e ilustralo con exemplos. 
 

 
 

20 

 
 

1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

NON 

Total bloque 1: 100 

Bloque 2. Morfoloxía 



CAA  
CCL 

 
i 

 
B2.1. Morfoloxía 
nominal e pronominal: 
formas menos usuais e 
irregulares.  



B2.1. Coñecer as 
categorías nominais. 
 

 
LA2B2.1.1. Nomea e describe as categorías, e 
sinala os trazos que as distinguen. 
 

 
 

5 

 
 

1, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CMCCT  
CCL  

 
d 

 
B2.1. Morfoloxía 
nominal e pronominal: 
formas menos usuais e 
irregulares.  

 
B2.2. Coñecer, identificar e 
distinguir os formantes das 
palabras. 

 
LA2B2.2.1. Identifica e distingue en palabras 
propostas os seus formantes, diferenciando 
lexemas e morfemas, e procurando exemplos 
noutros termos nos que estean presentes. 

 
 
 

10 
 

 
 
 

1, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

NON 
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CMCCT  
CCL 

 
d 

 
B2.1. Morfoloxía 
nominal e pronominal: 
formas menos usuais e 
irregulares. 

 
B2.3. Realizar a análise 
morfolóxica das palabras dun 
texto latino e enuncialas. 

 
LA2B2.3.1. Analiza morfoloxicamente palabras 
presentes nun texto latino, identifica 
correctamente os seus formantes e sinala o seu 
enunciado. 

 
 

15 

 
 

1, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CD  
CCL 
CAA 



l 
d 

 
B2.1. Morfoloxía 
nominal e pronominal: 
formas menos usuais e 
irregulares. 

 
B2.4. Identificar, declinar e 
traducir todas as formas 
nominais e pronominais. 

 
LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e 
axudándose do dicionario calquera tipo de formas 
nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu 
equivalente en galego e en castelán. 
 

 
 
 

20 

 
 
 

1, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CCL 
CAA 

 
LA2B2.4.2. Aplica os seus coñecementos da 
morfoloxía nominal e pronominal latina para 
realizar traducións e retroversións, axudándose 
do dicionario. 

 
 

15 

 
 

1, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CD 
CAA 
CCL 
 



l 
d 



B2.2. Morfoloxía 
verbal:  
verbos irregulares e 
defectivos. Formas 
nominais do verbo: 
xerundio, xerundivo e 
supino. Conxugación 
perifrástica. 

 
B2.5. Identificar, conxugar, 
traducir e efectuar a 
retroversión de todas as 
formas verbais. 

 
LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e 
axudándose co dicionario calquera tipo de formas 
verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en 
galego e en castelán. 
 

 
 
 

20 
 

 
 
 

1, 3 
 
 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CCL 
CAA

CD 

 
LA1B2.5.2. Aplica os seus coñecementos da 
morfoloxía verbal latina para realizar traducións e 
retroversións, axudándose do dicionario. 

 
 

15 

 
 

1, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

                                                                                                                                              Total bloque 3: 100 

Bloque 3. Sintaxe 

 
CCL 
CAA 

 
e 

 
B3.1. Estudo 
pormenorizado da sintaxe 
nominal e pronominal. 
 

 
B3.1. Coñecer e aplicar os 
coñecementos da sintaxe 
nominal e pronominal para a 
tradución de textos latinos. 

 
LA2B3.1.1. Utiliza axeitadamente a análise da 
sintaxe nominal e pronominal dun texto para 
efectuar correctamente a súa tradución. 
 

 
 

20 

 
 

1, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CCL 
CAA 

 
e 
 

 
B3.2. Tipos de 
oracións e construcións 
sintácticas. 
 

 
B3.2. Recoñecer e 
clasificar oracions e as 
construcións sintácticas 
latinas.  
 

 
LA2B3.2.1. Recoñece, distingue e clasifica os 
tipos de oracións e as construcións sintácticas 
latinas, e relaciónaas con construcións análogas 
existentes noutras linguas que coñeza. 

 
 

 
20 

 
 

 
 

 
1, 3 

 
 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 

 
 
 

SI 

 
CCL 

 
e 

 
B3.2. Tipos de 

 
B3.3. Relacionar e aplicar 

 
LA2B3.3.1. Identifica na análise de frases e 

 
 

 
 

 
1º Trim. 
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CAA p 
 

oracións e construcións 
sintácticas. 

coñecementos sobre 
elementos e construcións 
sintácticas en interpretación e 
tradución de textos latinos. 

textos de dificultade graduada elementos 
sintácticos propios da lingua latina, e relaciónaos 
para traducilos cos seus equivalentes en galego e 
en castelán. 

20 1, 2, 3 2º Trim. 
3º Trim. 

 

SI 

 
CAA 
CCL 
 

 
d 
 

 
B3.3. Oración 
composta: coordinación e 
subordinación. 
 

 
B3.4. Definir, comprender e 
recoñecer os diferentes tipos 
de oracións compostas 
coordinadas e subordinadas. 

 
LA2B3.4.1. Define e comprende os conceptos 
de oración composta, coordinación e 
subordinación, sinala exemplos nos textos e 
recoñece os tipos de oracións compostas, tanto 
coordinadas como subordinadas, así como os 
nexos que as caracterizan. 
 

 
 
 
 

20 

 
 
 

 
1, 3 

 
 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 
 

SI 

 
CCL 
CAA 

 
e 
 

 
B3.4. Construcións de 
infinitivo, participio, 
xerundio, xerundivo e 
supino. 
 

 
B3.5. Coñecer as funcións 
das formas non persoais do 
verbo: infinitivo, participio, 
xerundio, xerundivo e supino. 
 

 
LA2B3.5.1. Identifica formas non persoais do 
verbo en frases e textos, tradúceas correctamente 
e explica as súas funcións. 
 

 
 
 

20 

 
 
 

1, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 
 

                                                                                                                                              Total bloque 4: 100 

Bloque 4. Literatura latina 

 
CCEC  
CMCCT 

 
h 
 

 
B4.1. Transmisión 
literaria e xéneros 
literarios latinos: épica, 
historiografía, lírica, 
oratoria, comedia e 
fábula. 

 
B4.1. Enumerar os 
principais factores da 
transmisión da literatura latina 
ao longo dos períodos 
históricos, e describir os 
soportes da escritura na 
Antigüidade e a súa evolución. 

 
LA2B4.1.1. Nomea os aspectos máis 
salientables referentes á transmisión dos textos 
clásicos ao longo do tempo. 
 

 
 
 

10 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 
 

1º Trim. 
 

 
 
 

SI 

 
CAA 
CCL  
CCEC 

 
n 

 
B4.1. Transmisión 
literaria e xéneros 
literarios latinos: épica, 
historiografía, lírica, 
oratoria, comedia e 
fábula. 

 
B4.2. Coñecer as 
características dos xéneros 
literarios latinos, os seus 
autores, as obras máis 
representativas e as súas 
influencias na literatura 
posterior. 

 
LA2B4.2.1. Describe as características 
esenciais dos xéneros literarios latinos, e 
identifica e sinala a súa presenza en textos 
propostos. 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 
1, 2, 3 

 
 
 
. 

1º Trim. 
 

 
 
 
 

SI 

 
CMCCT 
CCEC 

 
i  
g 
 

 
B4.1. Transmisión 
literaria e xéneros 
literarios latinos: épica, 
historiografía, lírica, 

 
B4.3. Coñecer os fitos 
esenciais da literatura latina 
como base literaria da 
literatura e da cultura europea 

 
LA4B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa 
neles autores, obras e outros aspectos 
relacionados coa literatura latina. 
 

 
 

5 

 
 

1, 2 

 
 

1º Trim. 

 
 

NON 
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CD 
CCL 

oratoria, comedia e fábula. e occidental.  
LA4B4.3.2. Nomea autores representativos da 
literatura latina, encádraos no seu contexto 
cultural, e cita e explica as súas obras máis 
coñecidas. 
 

 
 

40 

 
 

1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CCL 
CSC 
CCEC 

 
d 

 
B4.1. Transmisión 
literaria e xéneros 
literarios latinos: épica, 
historiografía, lírica, 
oratoria, comedia e fábula. 
 

 
B4.4. Analizar, interpretar e 
situar no tempo textos 
mediante lectura comprensiva, 
distinguindo xénero, época, 
características e estrutura, se 
a extensión da pasaxe o 
permite. 

 
LA2B4.4.1. Realiza comentarios de textos 
latinos e sitúaos no tempo, explicando a súa 
estrutura, se a extensión da pasaxe o permite, e 
as súas características esenciais, e identifica o 
xénero ao que pertencen. 
 

 
 
 

15 

 
 

 
1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 

 
 
 

SI 

 
CSC 
CD 
CCL  

 
n 
h  
p 

 
B4.1. Transmisión 
literaria e xéneros 
literarios latinos: épica, 
historiografía, lírica, 
oratoria, comedia e fábula. 

 
B4.5. Establecer relacións 
e paralelismos entre a 
literatura clásica e a posterior. 

 
LA2B4.5.1. Analiza o diferente uso que se fixo 
dos textos latinos, explorando o mantemento dos 
xéneros e os temas da literatura latina mediante 
exemplos da literatura contemporánea. 
 

 
 
 

5 

 
 
 

1, 2 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

NON 

 
CSC 
CD 
CCL 

 
LA1B4.5.2. Recoñece a través de motivos, 
temas ou personaxes a influencia da tradición 
grecolatina en textos de autores/as 
contemporáneos/as, e sérvese deles para 
comprender e explicar o mantemento dos xéneros 
e dos temas procedentes da cultura grecolatina, 
describindo os seus aspectos esenciais e os 
tratamentos que reciben. 
 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

1, 2, 3 

 
 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 
 

SI 

                                                                                                                                             Total bloque 5: 100 

Bloque 5. Textos 

 
CCL  
CAA 

 
e  

 
B5.1. Tradución e 
interpretación de textos 
latinos. 

 
 B5.1. Realizar a tradución 
e interpretación de textos 
latinos orixinais. 

 
 LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a análise 
fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica de 
textos latina para efectuar correctamente a súa 
tradución. 
 

 
 

50 

 
 
1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

 
CD 
CAA  
CCL 

 
d  
 

 
 B5.1. Tradución e 
interpretación de textos 
latinos. 

 
B5.2. Utilizar o dicionario, 
analizar e valorar 
correctamente a información 

 
LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía 
o dicionario, analizando e valorando 
correctamente a información gramatical que 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1º Trim. 
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 gramatical que proporciona e 
procurar o termo máis acaído 
na lingua propia para a 
tradución do texto. 

proporciona, e identifica en cada caso o termo 
máis acaído na lingua propia, en función do 
contexto e do estilo empregado polo autor, para 
unha correcta tradución do texto. 
 

15 1, 2, 3 2º Trim. 
3º Trim. 

SI 

 
CAA  
CSC 
CCEC 
CCL 

 
b 
 

 
B5.2. Comentario e 
análise histórica, 
lingüística e literaria de 
textos latinos orixinais. 

 
B5.3. Utilizar correctamente 
manuais e dicionarios, 
recoñecendo e analizando 
toda a información que 
proporcionan. 

 
LA2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos 
para realizar comentarios lingüísticos, históricos e 
literarios de textos. 
 

 
 
 

15 

 
 

 
1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 

3º Trim. 

 
 

 
SI 

 
CSC 
CCEC  
CCL  
 

 
a  

 
B5.3. Coñecemento do 
contexto social, cultural e 
histórico dos textos 
traducidos. 

 
B5.4. Coñecer o contexto 
social, cultural e histórico dos 
textos traducidos. 

 
LA2B5.4.1. Identifica o contexto social, cultural 
e histórico dos textos propostos partindo de 
referencias tomadas dos propios textos e 
asociándoas con coñecementos adquiridos 
previamente. 
 

 
 
 

10 

 
 
 
1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CCL   
CCEC 

 
h 

 
B5.4. Identificación das 
características formais 
dos textos. 

 
 B5.5. Identificar as 
características formais dos 
textos. 

 
 LA1B5.6.1. Recoñece e explica a partir de 
elementos formais o xénero e o propósito do 
texto. 

 
 

10 

 
 
1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 

                                                                                                                                             Total bloque 6: 100 

Bloque 6. Léxico 

 
CCL  
CMCCT 
CD  

 
e 
p 
 

 
B.6.1. Ampliación de 
vocabulario básico latino: 
léxico literario, científico e 
filosófico. 
 

 
B6.1. Coñecer, identificar e 
traducir termos latinos 
pertencentes ao vocabulario 
especializado: léxico literario, 
científico e filosófico. 
 

 
LA2B6.1.1. Identifica e explica termos do 
léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos 
correctamente ao galego e ao castelán. 
 

 
 
 

15 
 

 

 
 
 

1, 2, 3 
 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 

 
 
 

SI 

 
CAA 
CCL  
CD  
 

 
d 
g 
p 
 

 
B6.2. Etimoloxía e 
orixe das palabras da 
propia lingua. 
 

 
B6.2. Recoñecer os 
elementos léxicos latinos que 
permanecen nas linguas 
dos/das estudantes. 

 
LA2B6.2.1. Deduce o significado de palabras e 
expresións latinas non estudadas a partir do 
contexto, ou de palabras ou expresións da súa 
lingua ou doutras linguas que coñeza. 
 

 
 
 

15 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

NON 

 
CD 
CCL 

 

LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñece o 
significado de palabras de léxico común e 
especializado do galego e do castelán. 

 
 

30 
 

 
 

1, 2, 3 

 
1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 

SI 
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CMCCT  
CSC  
CD 
CCEC 
CCL 

 
h  

 
B6.3. Locucións e 
expresións latinas 
incorporadas á lingua 
coloquial e á literaria. 

 
B6.3. Coñecer o significado 
das principais locucións latinas 
de uso actual e saber 
empregalas nun contexto 
axeitado. 

 
LA2B6.3.1. Comprende, explica e emprega na 
lingua propia e no contexto axeitado locucións e 
expresións latinas que se mantiveron na linguaxe 
literaria, xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, 
médica e científica. 
 

 
 
 

20 

 
 
 
1, 2, 3 

   
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

 
CCL 
CCEC 

 
d 
p 

 
B6.4. Composición e 
derivación culta: lexemas, 
prefixos e sufixos de orixe 
latina e grega. 

 
B6.4. Recoñecer a 
presenza de latinismos e 
helenismos na linguaxe 
científica e na fala culta, e 
deducir o seu significado a 
partir dos correspondentes 
termos latinos e gregos. 

 
LA2B6.4.1. Recoñece e explica o significado 
dos helenismos e dos latinismos máis frecuentes 
utilizados no léxico das linguas faladas en 
España, e explica o seu significado a partir do 
termo de orixe. 
 

 
 
 

20 

 
 
 

1, 2, 3 

 
 

1º Trim. 
2º Trim. 
3º Trim. 

 
 
 

SI 

                                                                                                                                              Total bloque 7: 100 

 
¹ Instrumentos de avaliación: 
1. Observación e valoración do traballo realizado diariamente, tanto na aula como na casa.  
2. Control de actividades diversas, como lecturas, traballos de investigación, participación en proxectos, concursos, a revista do Centro... 
3. Probas obxectivas (exames). 
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ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS 

A principio de curso farase unha enquisa entre o alumnado que nos permita coñecer qué 
recordan os alumnos do 1º curso de Latín,  o cal será de gran axuda para organizar a práctica 
docente. Con esta información determinarase o enfoque inicial da materia, é dicir, canto tempo 
dedicaremos ao repaso-ampliación do visto no curso anterior e mediante qué procedementos. Tendo 
isto en conta realizaranse as adaptacións individuais e reforzos que se precisen.  

 
DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS POR AVALIACIÓNS 

Neste nivel a programación está condicionada polo programa establecido polo Grupo de 
Traballo de Latín para a Proba de avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade (PABAU), 
especialmente no que respecta aos textos, que a partir da 2ª avaliación serán preferentemente dos 
autores elixidos para dita proba, pero tamén no tocante aos xéneros e autores literarios e aos 
aspectos léxicos, que serán preferentemente os determinados polo Grupo de Traballo da CIUG. 

 
1ª  AVALIACIÓN (temas 0-5) 

 Morfoloxía nominal: repaso e ampliación da declinación de substantivos e adxectivos, 
incluíndo as formas menos usuais e irregulares. 

 Repaso e ampliación dos graos do adxectivo e do adverbio. 

 Morfoloxía pronominal: repaso e ampliación os pronomes vistos en 1º. 

 Morfoloxía pronominal: repaso e ampliación dos pronomes relativos e da súa construción 
sintáctica. 

 Repaso e ampliación dos valores dos casos. 

 Morfoloxía verbal: repaso e ampliación dos usos e compostos do verbo sum. 

 Morfoloxía verbal: repaso e ampliación dos tempos verbais vistos en 1º. Prestar especial 
atención ao modo subxuntivo e á voz pasiva se non se deron en 1º. 

 Morfoloxía verbal: repaso e ampliación dos participios. Construcións concertada e absoluta. 

 A oración composta: oracións coordinadas. Subordinadas adxectivas. 

 Técnicas e práctica da tradución e interpretación de textos latinos de dificultade graduada. 

 Uso racional e eficaz do dicionario latino. 

 Aprendizaxe dun vocabulario latino básico. 

 Locucións latinas incorporadas á lingua coloquial e á culta. 

 Análise de topónimos hispanos de orixe latina. 

 Etapas e xéneros da Literatura latina. Transmisión da literatura clásica. Os libros na 
Antigüidade. 

 A poesía épica, prestando especial atención a VIRXILIO. 

 Lectura e comentario de obras e fragmentos traducidos, de diversos xéneros literarios. 
Contextualización e identificación das súas características formais. 

 Repaso da historia, sociedade e formas de goberno romanas, así como da romanización de 
Hispania. 

 
2ª  AVALIACIÓN (temas 6-9) 

 Morfoloxía verbal: verbos deponentes e semideponentes. 

 Morfoloxía pronominal: pronomes-adxectivos indefinidos e interrogativos. 

 Morfoloxía verbal: os infinitivos. Usos nominais e verbais, con especial atención ás 
proposicións subordinadas de infinitivo. 

 Oracións interrogativas directas e indirectas.  

 Proposicións subordinadas substantivas introducidas por conxuncións: ut , ne, quominus, quin, 
quod. 
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 Proposicións subordinadas adverbiais temporais e causais. 

  Conxuncións polivalentes: cum, dum. 

 Técnicas e práctica da tradución e interpretación de textos latinos, con especial atención ós de 
EUTROPIO e FEDRO. 

 Uso racional e eficaz do dicionario latino. 

 Aprendizaxe dun vocabulario latino básico. 

 Locucións latinas incorporadas á lingua coloquial e á culta. 

 Análise de topónimos hispanos de orixe latina. 

 Compoñentes etimolóxicos no léxico culto: lexemas, prefixos e sufixos de orixe grega e latina. 

 A poesía lírica, elexíaca e bucólica, prestando especial atención a HORACIO. 

 O teatro en Roma, prestando especial atención a PLAUTO. 

 Lectura e comentario de obras e fragmentos traducidos, de diversos xéneros literarios. 
Contextualización e identificación das súas características formais. 

 

3ª  AVALIACIÓN (temas 10-14) 

 Morfoloxía verbal: verbos irregulares, impersoais e defectivos. 

 Morfoloxía verbal: xerundio, xerundivo e supino. As súas construcións sintácticas. 

 Morfoloxía verbal: Conxugacións perifrásticas. 

 Conxuncións polivalentes: ut , ne, quod. 

 Proposicións subordinadas adverbiais: finais, consecutivas, comparativas, condicionais e 
concesivas. 

 Técnicas e práctica da tradución e interpretación de textos latinos, con especial atención ós de 
EUTROPIO e FEDRO. 

 Uso racional e eficaz do dicionario latino. 

 Aprendizaxe dun vocabulario latino básico. 

 Locucións latinas incorporadas á lingua coloquial e á culta. 

 Análise de topónimos hispanos de orixe latina. 

 Regras de evolución fonética do latín ao galego e ao castelán.  

 A historiografía latina, prestando especial atención a TITO LIVIO. 

 A retórica e a oratoria en Roma, prestando especial atención a CICERÓN. 

 Lectura e comentario de obras e fragmentos traducidos, de diversos xéneros literarios. 
Contextualización e identificación das súas características formais. 

 

7.4. Concrecións metodolóxicas 
 

No ensino da lingua latina hai actualmente dúas orientacións: o método tradicional ou 
gramatical, baseado na análise morfosintáctica previa á tradución dos textos, con gran peso dos 
aspectos gramaticais e orientado á comprensión dos textos latinos como vía para coñecer a cultura, 
pensamento, literatura e outros aspectos que conforman a herdanza grecolatina. Fronte a este 
enfoque, va gañando cada vez máis adeptos o método activo ou indutivo, que dá prioridade á 
comprensión de textos de dificultade progresiva e á indución, a partir dos textos, das regras 
gramaticais básicas; a análise morfosintáctica é un exercicio máis.  

 
Ambos métodos, coas súas virtudes e defectos, nos parecen válidos; o tradicional gusta máis 

aos alumnos digamos “de letras”, mentres que o indutivo é máis motivador para aqueles menos 
inclinados ás Humanidades ou con dificultades para a gramática. Por todo isto, a nosa metodoloxía 
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tenderá a lograr unha síntese integradora, combinando o mellor dos métodos tradicionais 
(gramaticalistas, dedutivos) e dos modernos (activos, indutivos, comunicativos).  

 
O obxectivo último é que o alumno adquira a capacidade de entender textos latinos orixinais, 

así como a de interpretalos no seu contexto histórico e cultural. Somos conscientes de que non 
podemos relegar a gramática, pero tampouco convén convertela no pretexto central do curso: é un 
instrumento máis de comprensión lingüística que estimamos no que vale. A lingua é un feito 
comunicativo, e iso inclúe ler, escribir, pero tamén escoitar e falar… En fin, sería insensato renunciar 
de antemán aos inesgotables recursos ao noso alcance para facer máis atractivo e eficaz o ensino do 
latín nuns tempos de crise. 
 

Como é lóxico, hai que comezar utilizando textos convenientemente adaptados e ir 
aumentando o grado de dificultade a medida que os alumnos vaian asimilando as estruturas 
lingüísticas e o vocabulario. Xunto con isto os principios que orientarán o proceso de ensino-
aprendizaxe serán os seguintes: 
 

 Favorecerase a capacidade de autoaprendizaxe, de traballar en equipo e aplicar  os métodos 
apropiados de investigación para seguir aprendendo ao longo da vida. 

 Carácter integral da asignatura. Non se tratarán os diferentes bloques temáticos como 
compartimentos estancos, senón que se relacionará a lingua e a cultura.  

 Os textos serán o punto de partida para traballar simultaneamente os aspectos 
morfosintácticos da lingua latina,  o seu léxico e a súa relación co galego e castelán, así como 
os aspectos culturais relacionados cos textos elixidos. 

 Proporase unha secuencia de traballo  axeitada,  graduada, é dicir, acorde aos coñecementos 
do alumnado, suxestiva polo seu contido e relación co tema tratado en cada unidade,  
continuada para que resulte eficaz e controlada baixo a dirección e supervisión da profesora,  
por medio dunha metodoloxía activa, de tipo indutivo-contextual, na que as normas se 
convertan en posesión permanente e en automatismo lingüístico. 

 Tratarase de que o alumnado desenvolva e afiance as súas propias técnicas de traballo 
mediante diversas estratexias. 

 Crearase un clima na aula no que os alumnos sintan a necesidade de participar activamente, 
asegurándonos de que eses intentos, aínda que sexan erróneos, sirvan de estímulo para 
intentalo de novo. 

 Crearanse contextos de aprendizaxe e avaliación que comprometan ó alumno e que o leven a 
planificar e avaliar as súas realizacións, identificando os avances e as dificultades, de cara a 
adquirir autonomía e motivación. 

 Promoverase a participación do alumnado en pequenos traballos de investigación, coa 
orientación precisa para que poida acadar a capacidade de realizar un proxecto de 
investigación escolar de forma autónoma. 

 Distinguiranse niveis de dificultade no contido e nas actividades para cubrir as diversas 
necesidades educativas do alumnado. 

 Promoverase a utilización das TIC para informarse, aprender e comunicarse e para utilizar con 
sentido crítico, como recurso formativo, materiais de procedencia diversa. 

 

7.5.  Materiais e recursos didácticos 
 

Haberá un material de referencia que será o libro de texto: Latín 2. Bachillerato, Barcelona, 
Edebé, 2016 . Nel atoparán os contidos gramaticais sobre a lingua latina, así como unha boa síntese 
dos principais xéneros e autores da Literatura latina. Tamén exercicios e textos, así como propostas 
de actividades, lecturas, consultas na web,... Non obstante, dado o maior grado de madurez dos 
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alumnos, tamén utilizaremos os esquemas e táboas, exercicios e textos en fotocopias ou na aula 
virtual, apuntamentos das explicacións na aula... É conveniente que os alumnos dispoñan dun 
caderno para os exercicios e apuntamentos, ao que haberá que engadir os materiais 
complementarios que aporte a profesora. 

 
Todo isto non exclúe a utilización doutros materiais e recursos didácticos que axuden a 

asimilar mellor os contidos:  
- Dicionarios e vocabularios, enciclopedias e manuais, mapas, bancos de imaxes, textos de 

autores antigos e modernos, sobre todo para os apartados de léxico e de civilización latina, e 
para a realización de traballos. 

- Recursos audiovisuais e informáticos, como a aula virtual do Instituto, vídeos, presentacións, 
webs e blogues, exercicios autoavaliables, etc., así como a busca de información e materiais de 
reforzo en internet.  

 
Escolleranse os máis adecuados en cada momento, tendo en conta a oportunidade, o interese 

do alumnado, o tempo dispoñible e os recursos materiais do Centro. 
 

7.6.  Avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Serán variados e consistirán en: 

 Observación: atención ao proceso de aprendizaxe dos alumnos, dirixida a seleccionar 
información de acordo con indicadores previamente fixados. 

 Interrogación: preguntar directamente aquilo que se desexa saber mediante entrevista ou 
cuestionario. 

 Análise de tarefas: é unha fonte de información útil para valorar o esforzo, interés, 
regularidade e método no traballo. 

 Probas: nas súas diversas modalidades, é dicir, escritas, orais; individuais, colectivas. 
 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Terán as seguintes características: 

 Variedade. 
 Concreción respecto do avaliado. 

 Aplicabilidade. 
 Comprobación da súa funcionalidade. 
 Posibilidade da coavaliación e a autoavaliación. 

 
De acordo con isto, avaliaremos o proceso de aprendizaxe do alumnado mediante:  

1. Observación do traballo realizado diariamente, tanto na aula como nas tarefas para facer na 
casa. Teranse en conta factores como a participación en todo tipo de actividades en clase, a 
asistencia a clase, o desenvolvemento de procedementos con iniciativa e actitude 
emprendedora, a autonomía progresiva no desenvolvemento do seu traballo, tanto individual 
coma colectivamente, o esforzo, a concentración e a actitude participativa. 
 

2. Control de lecturas, traballos de investigación, participación en proxectos, etc. Valoraranse as 
capacidades de lectura comprensiva, selección e elaboración de información de forma 
autónoma, a capacidade para sintetizar e expoñer conclusións, a expresión oral e escrita, a 
limpeza, orde e boa presentación, así como a capacidade para traballar en equipo, de ser o caso. 
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As lecturas serán avaliadas mediante traballos individuais ou controis, segundo se determine en 
cada caso. Os traballos de investigación, para proxectos e para a revista de Centro poderanse 
realizar individualmente ou ben en pequenos grupos e contarán co apoio da profesora, 
especialmente na busca e tratamento da información. Cando sexan obrigatorios (lecturas e 
traballos) a non presentación dos mesmos impedirá aprobar a parte de cultura, que haberá que 
recuperar na seguinte avaliación ou na proba final en xuño. 

 
3. Probas obxectivas (exames), nas que se valorará a adquisición dos coñecementos previstos 

nesta programación. Realizaranse entre dúas ou tres probas deste tipo por avaliación, que serán 
escritas e de dificultade progresiva: un ou dous exames parciais de contidos lingüísticos e un 
exame antes da avaliación de contidos lingüísticos e culturais; este último poderá realizarse en 
dúas sesións, separando lingua e literatura para que os alumnos dispoñan de máis tempo.  

 
Os exames de lingua constarán de:  
- Tradución dun texto orixinal dun autor latino e análise morfosintáctica de unha ou dúas 

oracións, ou ben preguntas sobre cuestións morfosintácticas do texto. 
- Exercicios e preguntas breves sobre gramática e léxico. 
Ó tratarse dunha materia predominantemente lingüística, no texto e nos exercicios haberá 

contidos de anteriores probas, aínda que as preguntas máis específicas tratarán sobre os 
contidos vistos dende o exame anterior. Os textos serán preferentemente dun dos autores e 
obras elixidos para as probas de acceso á Universidade, pero tamén doutros autores que a 
profesora considere axeitados. Na 3º avaliación e na proba final de recuperación serán moi 
semellantes aos da PABAU. 
 

Os exames de literatura constarán de:  
- Exposicións máis ou menos extensas que permitan comprobar a capacidade de 

comprensión, expresión, síntese e organización dos coñecementos. 
- Preguntas que impliquen definir, relacionar, elixir entre varias alternativas, completar, 

detectar erros, etc. 
- Recoñecemento e comentario de fragmentos das obras dos autores estudados en cada 

xénero literario. 

 
Os alumnos que queiran subir nota poderán realizar traballos voluntarios, entre os que se 

inclúen as posibles colaboracións voluntarias na revista do Instituto. 
 
No caderno de aula a profesora levará o rexistro do traballo diario, na aula e na casa, dos 

exames, traballos, lecturas, etc., así como tódalas observacións relativas á actitude, comportamento 
e asistencia.  
 

A asistencia ás actividades complementarias e extraescolares programadas polo Departamento 
non é obrigatoria, pero teñen relación co currículo, polo cal os alumnos que non asistan a elas 
deberán realizar algunha tarefa, que será avaliada. Os que asistan ás devanditas actividades tamén 
realizarán tarefas que lles axuden a aproveitar mellor a experiencia.  
 

A actitude avaliarase a través da observación do alumno na aula, valorándose especialmente o 
interese, o respecto e a colaboración; a asistencia a clase; o uso axeitado dos recursos utilizados para 
as tarefas escolares; e o correcto comportamento e aproveitamento tanto nas actividades de aula 
coma nas complementarias e extraescolares. Un ou máis partes por condutas contrarias á 
convivencia suporán unha cualificación de 0 neste apartado. 
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TÁBOA PARA O REXISTRO DA ACTITUDE E TRABALLO: 

Control de ACTITUDE e 

TRABALLO 

 
1ª AVALIACIÓN 

 
2ª AVALIACIÓN 

 
3ª AVALIACIÓN 

 Valoración Valoración Valoración 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Traballa, atende e non perde 
o tempo (20%) 

            

Non se distrae nin distrae aos 
outros (20%) 

            

Asiste a clase habitualmente 
(20%) 

            

Trae o material e o usa 
correctamente (20%) 

            

Segue as indicacións do 
profesor (20%) 

            

 
Valoración: 

1. Nunca.   2. Ás veces.   3. Case sempre.   4. Sempre. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os contidos relativos á lingua latina, á interpretación dos textos e ao léxico, locucións latinas 
e topónimos, que consideramos complementarios e inseparables, representarán o 70% da 
cualificación final de cada avaliación. Os contidos referentes ao Literatura e outros aspectos do 
legado grecolatino ponderarán un 30% na devandita cualificación. Ámbalas dúas partes avaliaranse 
por separado e se as súas cualificacións son superiores a 4 realizarase a suma das porcentaxes 
citadas, que deberá ser polo menos de 5 para poder aprobar a avaliación. 

 
As cualificacións das avaliacións e a cualificaicón final do curso axustaranse á seguinte 

proporción: 
a. Lingua:  1º exame parcial -------------------------------------------------------- 25% 
                    2º exame parcial --------------------------------------------------------  25% 
                    Exame de avaliación ----------------------------------------------------  50% 
 
b. Literatura:  Exame de avaliación -----------------------------------------------  80% 
                           Lectura e/ou traballo ---------------------------------------------- 20% 
 

De realizar só un exame parcial na parte de lingua, aportará o 50% da cualificación desa parte. 
Igualmente, se nunha avaliación non se realizasen traballos ou lecturas, a porcentaxe correspondente 
engadiríase á do exame. 

 
c. Traballo diario e actitude: Sube ou baixa ata 1 punto, podendo ser causa de suspender a 

avaliación. 
 
d. Traballo voluntario: Se o alumno ten aprobada a avaliación, permitiralle obter unha 

cualificación máis alta, pero non servirá para recuperar unha avaliación suspensa. 
 
Os alumnos estarán informados de como, cando e sobre que van ser avaliados, así como do 

resultado das probas. Consideraranse superadas cando se obteña unha cualificación igual ou superior 
a 5 sobre 10. Tanto nos exames como nos traballos prestarase especial atención á expresión e serán 
penalizados aqueles que presenten un número elevado de erros léxicos, morfosintácticos ou 
ortográficos.  
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Recuperación: A parte lingüística da materia (lingua, textos e léxico) suspensa nunha 

avaliación poderá recuperarse aprobando a mesma parte na avaliación seguinte. A parte cultural-
literaria (que inclúe as lecturas e/ou traballos) deberá recuperarse mediante un exame que se 
realizará nos quince primeiros días da seguinte avaliación (ou antes de acabar o curso se é a 3ª 
avaliación). 
 

A cualificación na convocatoria de xuño será a media ponderada das tres avaliacións. Antes da 
avaliación final do curso haberá unha proba de recuperación global para aqueles alumnos que teñan 
máis dunha avaliación suspensa, ou que tendo só unha non acaden unha media de 5. Tamén poderán 
realizar esta proba os que desexen mellorar a súa cualificación. 

 
Na convocatoria de setembro a avaliación consistirá nun exame sobre os contidos mínimos. O 

alumno recibirá a nota acadada nese exame, redondeada a un número enteiro segundo a forma 
usual de redondeo. Considerarase aprobada cunha cualificación mínima de 4,5 sobre 10. 

 
Debido ao carácter eminentemente práctico desta materia, no caso de alumnos que falten a 

clase máis dun 20% das sesións do trimestre ou do curso, aínda que non teñan perdido de maneira 
oficial o dereito á avaliación continua, se as faltas de asistencia e/ou a negativa a realizar as tarefas 
encomendadas fixesen imposible avaliar a actitude, o traballo diario e as lecturas e outros traballos, 
as porcentaxes destes sumaríanse ás dos exames. 

 
A utilización de medios deshonestos na realización de exames, tarefas, etc., tanto en 

beneficio propio como alleo, terá como consecuencia a nulidade dos mesmos para o alumno ou 
alumnos implicados, quedando ó arbitrio do profesor a repetición da proba ou tarefa de que se trate.  
 

ALUMNOS QUE REPITEN 2º COA MATERIA LATÍN II APROBADA 

De acordo coa Orde do 5 de maio de 2011, artigo 1, o alumnado que se matricula de todas as 
materias de 2º coa finalidade de mellorar as súas cualificacións recibirá na avaliación final ordinaria a 
cualificación obtida na nova convocatoria, sempre que esta cualificación sexa superior á anterior. Se 
non é así, manterá a cualificación obtida anteriormente. En calquera caso, estará suxeito aos 
mesmos dereitos e obrigas que o alumnado que cursa esta materia por primeira vez. Isto supón que 
dito alumnado debe asistir e participar nas clases; realizar os controis, exames, lecturas e traballos 
como os demais alumnos e observar unha actitude de respecto, interese e participación.  
 

7.7. Seguimento, recuperación e avaliación da materia pendente 
 

Os alumnos de 2º de Bacharelato que non aprobasen en 1º a materia Latín I, ou non a cursasen 
nunca debido a un cambio de itinerario, deberán superala para poder ser avaliados de Latín II. O 
Departamento proporcionaralles a información e tarefas que precisen para a preparación das probas 
de recuperación. O temario das devanditas probas axustarase aos obxectivos, contidos mínimos e 
criterios de avaliación de Latín I do curso pasado (vid. epígrafe 6.6). 

 
Os alumnos que teñan suspenso Latín II, ó estar matriculados en 2º curso, ben de tódalas 

materias, ben de materias soltas, serán avaliados coma o resto, sen probas específicas para eles. 
 
  Este curso non hai alumnos nesta situación. 
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7.8. Procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os 
coñecementos necesarios para Latín II 

 
Dado que dende hai uns anos é cada vez máis frecuente atopármonos con alumnos que non 

cursaron Latín I pero en 2º de Bacharelato cambian de modalidade, con vistas a estudos futuros, ou 
por fuxir das Matemáticas (mesmo hai alumnos que repiten 2º con Matemáticas Aplicadas de 1º e de 
2º suspensas, e con cualificacións moi baixas), faise necesario habilitar un procedemento que lles 
permita poñerse ao día e superar a materia. 
 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do Bacharelato 
na Comunidade Autónoma de Galicia, no art. 36 dispón o seguinte para as materias de Bacharelato 
que teñan continuidade entre 1º e 2º, caso do Latín I e II, entre outras: 

Artigo 36. Continuidade entre materias de bacharelato 
A superación das materias de segundo curso que se indican no anexo VI estará condicionada á superación 
das correspondentes materias de primeiro curso indicadas no devandito anexo, por implicar continuidade. 
Non obstante, o alumnado poderá matricularse da materia de segundo curso sen cursar a correspondente 
materia de primeiro curso, sempre que o profesorado que a imparta considere que o alumno ou a alumna 
reúnen as condicións necesarias para poder seguir con aproveitamento a materia de segundo. En caso 
contrario, deberase cursar a materia de primeiro curso, que terá a consideración de materia pendente, 
aínda que non será computable para os efectos de modificar as condicións en que se terá promoción a 
segundo. 

 
 Por outra parte, a Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no 
curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, 
trata esta cuestión nos art. 20 e 21: 
 

Artigo 21. Elección no segundo curso de materias condicionadas á superación das correspondentes 
materias do primeiro curso. 
[...] 

1 b) O alumnado poderá matricularse da materia de segundo curso sen cursar a correspondente 
materia de primeiro curso, sempre que o profesorado que a imparta considere que o alumno ou a 
alumna reúne as condicións necesarias para poder seguir con aproveitamento a materia de segundo.  
En calquera caso, a decisión de que o alumnado reúne as condicións para poder seguir con 
aproveitamento a materia de segundo curso, deberá adoptarse segundo criterios obxectivos e 
avaliables, de maneira que sexa posible acreditar tal condición. O departamento didáctico 
correspondente poderá realizar unha proba. A data límite para a realización desta acreditación será 
antes do inicio das actividades lectivas. 
[...] 
Cando, por motivo da organización do centro, o alumnado de segundo curso non poida asistir á clase da 
materia de primeiro, esta materia tratarase de forma análoga ás pendentes e o departamento didáctico 
que a imparte proporalle un plan de traballo con expresión dos contidos mínimos exixibles e das 
actividades recomendadas, e programará probas parciais para verificar a superación desa materia. 

 

O problema é que a este alumnado cústalle moito seguir o programa de 2º sen os 
coñecementos de 1º (algún fixo Latín en 4º de ESO, pero non é suficiente) e non pode asistir ás clases 
de 1º porque lle coinciden con outras de 2º. E de acordo coa Resolución de 2016 o Departamento 
debería ser informado con tempo suficiente – o ideal sería a finais do curso anterior – para coñecer a 
situación dos alumnos e adoptar as medidas que lle permitan cursar con posibilidades de éxito a 
materia de 2º. Pola súa parte, eles deben ser conscientes de que van ter que superar nun só curso 
dous niveis dunha lingua que non coñecen, e do esforzo que isto lles vai esixir. Unha solución sería 
que aproveitasen o verán para aprender os contidos mínimos de Latín I. En cursos vindeiros 
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proporemos a superación dunha proba, que podería ser a mesma da convocatoria extraordinaria de 
Latín I. 

 
Para o presente curso adoptaremos as seguintes medidas: 

- Superar Latín I é conditio sine qua non para ser avaliados de Latín II; xa que logo, terán que 
seguir o programa de recuperación de materias pendentes e aprobar a materia de 1º nas 
convocatorias correspondentes (vid. aptdo. 6.6.). 

- Ese programa de recuperación incluirá tarefas e exercicios de dificultade progresiva que se 
terán en conta para aprobar a materia de 1º (vid. aptdo. 6.6.). 

- Na 1ª avaliación de Latín II os exames e parte das actividades  poderán ser diferentes aos do 
resto do grupo, de menor dificultade e centrados nos coñecementos básicos. Nas seguintes 
avaliacións xa non se fará esta adaptación. 

- Os que estean repetindo 2º con poucas materias suspensas deberán asistir tamén ás clases de 
Latín I como oíntes. 

- Os que non poidan facelo, poñerán especial atención na asistencia e aproveitamento das 
clases de 2º, en especial nos primeiros meses do curso, cando se repasa o visto o curso 
anterior. 

- A Xefa do Departamento acordará con estes alumnos un tempo de titoría para supervisar as 
tarefas, resolver dúbidas, dar explicacións complementarias... Tamén utilizará a aula virtual 
para este fin. 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

Procuraremos realizar as seguintes actividades, aínda que estarán supeditadas a circunstancias 
de carácter organizativo, dispoñibilidade de medios humanos e materiais, colaboración con outros 
Departamentos ou calquera imprevisto. Tampouco descartamos realizar outras actividades que 
poidan xurdir ao longo do curso, se as consideramos interesantes e formativas para o alumnado e 
non interfiren na labor docente. 
 

Sempre que sexa posible buscarase a colaboración con outros Departamentos, especialmente 
os de materias afíns, como Grego, Lingua castelá, Lingua galega, Xeografía e Historia,… para 
aproveitar mellor os recursos materiais do Centro e beneficiar a un maior número de alumnos. 

 
Debido á menor duración do curso en 2º de Bacharelato e á necesidade de preparar a PABAU, 

os alumnos de dito nivel non participarán nas actividades que se realicen fóra do Centro durante o 3º 
trimestre.
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- A realización destas actividades estará supeditada á idoneidade do momento, lugar e medios requiridos. Ademais, terá prioridade o normal desenvolvemento das actividades 
docentes. 

- Se ao longo do curso se presentase a posibilidade de participar nunha actividade interesante para o alumnado, a maiores ou en lugar das citadas, e puidese realizarse sen interferir 
na docencia, comunicaríase coa debida antelación.  

- Para as actividades que impliquen desprazamento fóra do Centro, poderíase compartir autobús, de coincidiren as datas. 

 
CURSO/S AO/S QUE VAI 

DIRIXIDA 

 
TIPO DE ACTIVIDADE: 
VISITA, CHARLA, ETC. 

 
LUGAR 

 
DATAS 

APROXIMADAS 

 
PROFESORES 

RESPONSABLES 

RELACIÓN CO 
PROX. 

COMÚN 

 Conferencias:     

Alums. de Latín e Grego 
de 1º e 2º Bac. 

 Programa A Ponte da USC 

 De non conseguila, buscaríase outra: Linguas 
Clásicas e TICs, charla cun escritor... 

Instituto 2º TRIMESTRE 
Mª Victoria Couto (en 
colaboración con outro 
Dpto.) 

 

 Obradoiros:     

Alums. de C. Clás. e 
Latín de 3º-4º ESO e de 
Latín e Grego de 1º Bac. 

 IV Ludi Compostellani Santiago SEN DETERMINAR Mª Victoria Couto  

 En caso de non poder participar nos Ludi, poderíase 
facer un obradoiro de Arqueoloxía coincidindo co 
Mes Cultural. 

 
Instituto 

 
3º TRIMESTRE 

 
Mª Victoria Couto 

 

 Concursos:     

Alums. de C. Clás. e 
Latín de 3º-4º ESO e de 
Latín e Grego de 1º Bac. 

 XIV Concurso ODISEA “On line” FEBREIRO 
 
Mª Victoria Couto 
 

 

Alums. de Latín e Grego 
de 2º Bac. 

 Olimpíada de tradución de textos clásicos Santiago ABRIL Mª Victoria Couto  

 Teatro e/ou cine:     

Todo o alumnado de C. 
Clásica, Latín e Grego 

 Asistencia ao XIX Festival de Teatro grecolatino (en 
Lugo, Ourense ou A Coruña) e visita a monumentos, 
museos e lugares relacionados coa herdanza 
grecolatina na cidade elixida ou na súa contorna 

 
sen determinar: 

Lugo, Ourense ou 
A Coruña 

MARZO 
Mª Victoria Couto (en 
colaboración con outro 
Dpto.) 

 

Todo o alumnado de C. 
Clásica, Latín e Grego 

 Asistencia á proxección dunha película do programa 
Numax na escola. 

Santiago 1º TRIMESTRE 
Mª Victoria Couto (en 
colaboración con outro 
Dpto.) 
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9. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
Durante o curso a profesora fará un seguimento da Programación didáctica e comprobará se o 

proceso de ensino-aprendizaxe é o adecuado aos fins que se perseguen. Se detecta dificultades para 
axustarse ao programado, realizará as modificacións precisas. Avaliarase especialmente a concreción 
dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación, a planificación temporal, a selección de contidos 
considerados básicos, as estratexias didácticas  e os recursos e materiais empregados. 

 
Esta avaliación será de dous tipos: 

 Cuantitativa: en función do rendemento dos alumnos. 

 Cualitativa: 
- En función da adecuación da temporalización ás necesidades dos alumnos. 
- En función da adecuación da metodoloxía. 
- En función dos resultados dos sondaxes da opinión dos alumnos. 

 
a) Avaliación cualitativa: 

Utilizaranse os seguintes cuestionarios, tanto para  a autoavaliación docente como para a 
avaliación da programación didáctica. 

 

Autoavaliación  docente: 

Aspectos a avaliar  Indicadores  Adecuada  
Cómo podo 

melloralo  

Organización   da aula  

Secuenciación dos temas        

Selección de actividades de clase        

Distribución do tempo segundo a 
importancia do tema  

      

Claridade nas explicacións        

Resolución das dificultades que se vaian  
presentando  

      

Dominio dos temas        

Planificación previa das clases        

Distribución dos alumnos na aula        

Aproveitamento dos  
recursos do  centro 

Preparación de material..        

Organización de experiencias didácticas 
(excursións, visitas, proxectos,.)  

      

Actividades con medios audiovisuais       

Uso das instalacións do centro         

Metodoloxía            

Variedade  de metodoloxía utilizada        

Selección de métodos de ensinanza       

Actividades adecuadas ás  necesidades 
educativas do alumnado  

      

Actividades adecuadas aos  obxectivos 
propostos  

      

Resposta dos alumnos á  metodoloxía 
empregada.  

      

Resposta dos alumnos ás  actividades que se 
levaron a cabo.  

      

Criterios de avaliación 

Uso de métodos obxectivos para avaliar aos 
alumnos. 

      

Uso da avaliación  para reorientar a       
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aprendizaxe dos alumnos. 

Consideración de aspectos non unicamente 
cognoscitivos.  

      

A  avaliación dos obxectivos é clara.        

Relación profesor - 
alumno  

Comprobación de que os alumnos 
comprenden o explicado e ensinado. 

      

Motivación e animación ás  iniciativas que 
proveñen  dos alumnos  

      

Creación de ambientes de participación        

Relación cordial con todos os alumnos        

Creación de un clima de confianza e traballo 
na clase  

      

Dispoñibilidade fora de clase        

 

Valoración da programación  didáctica: 

PROCESOS DE ENSINANZA E  APRENDIZAXE  SI  NON  Ás veces  

ELABORACIÓN e SEGUIMENTO           

O desenvolvemento da programación didáctica é coherente cos 
obxectivos definidos no proxecto educativo.  

         

Contén  unha secuenciación adecuada de obxectivos, contidos e criterios 
de avaliación.  

         

As unidades didácticas son adaptadas das editoriais ás características 
socioculturais  da zona.  

         

As unidades didácticas son secuenciadas temporalmente          

Priorízanse  determinadas unidades didácticas segundo as necesidades.           

Nas  unidades didácticas selecciónanse as actividades axustándoas ao 
grupo clase.  

         

Establécese a temporalización das actividades na unidade didáctica.           

METODOLOXÍA          

Partimos dos coñecementos previos do alumnado.           

Faise  uso de estratexias didácticas diversas para atender á diversidade 
do alumnado.  

         

Implícase ao alumnado no seu proceso de aprendizaxe           

Permítese que o alumnado propoña actividades.           

Algunhas actividades  realízanse en grupo.           

O profesor  orienta individualmente o traballo do alumnado.           

A metodoloxía fomenta a axuda entre iguais.          

Úsanse  outros espazos distintos da aula.           

Aprovéitanse ao máximo os recursos do entorno.           

O desenvolvemento da práctica docente ten en conta a atención á 
diversidade.  

         

CRITERIOS DE AVALIACIÓN          

Valórase o  traballo que desenvolve o alumnado na aula.           

Valórase o traballo que se fai na casa.           

Avalíanse os coñecementos previos.           

A avaliación fai referencia aos diferentes tipos de contidos.           

O procedemento de corrección facilita a identificación inmediata dos 
erros.  

         

Prográmanse actividades para ampliar e reforzar.           

Participa o alumnado na súa avaliación.           
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O alumnado e as súas familias coñecen os criterios de avaliación e de 
cualificación.  

         

Analízanse os resultados co grupo de alumnado.           

Avalíase periodicamente a programación.           

O profesor analiza os resultados da avaliación dos seus alumnos e actúa 
aplicando o plan de mellora correspondente.  

         

Os  resultados da avaliación da programación teñen  efecto sobre as 
propias programacións didácticas incluídas no Proxecto Educativo  

         

Establécense cauces de actuación en función dos resultados da 
avaliación.  

         

 
b) Avaliación cuantitativa: 

Terase en conta o número de aprobados e suspensos en cada nivel, así como ás súas 
circunstancias, para revisar a programación correspondente. 
 
 

10. INFORMACIÓN Ó ALUMNADO 
 

Tanto no Departamento como en Xefatura de Estudos haberá un exemplar desta 
programación a disposición de calquera membro da comunidade educativa que o requira. Tamén se 
poderá consultar na web do Instituto. Informarase ao alumnado verbalmente a principio de curso e 
posteriormente mediante un resumo que lle permita coñecer os aspectos básicos en canto a 
obxectivos, contidos e avaliación. Por suposto, poderá consultar a programación completa nos 
lugares indicados e preguntando á Xefe do Departamento. 
 
 
 
 
 
En Noia, a  7 de outubro de 2019 
 
 

Asdo.:  A Xefa do Departamento 
 
 
 
 
 

Mª Victoria Couto Vaamonde 
 


