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RECUPERACIÓN DE LATÍN I COMO MATERIA PENDENTE 

CURSO 2019-2020 

 

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.  

 
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 destes exames parciais, que serán escritos e comprenderán textos 
latinos, exercicios gramaticais, incluída a análise morfolóxica e sintáctica, e exercicios de léxico, deberá ser 
como mínimo de 4,5 puntos sobre 10 para poder sumarlles as porcentaxes indicadas máis abaixo 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. 
 
Contidos dos exames: 

1º exame parcial (xaneiro de 2020) 

 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. 
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 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. 

 
2º exame parcial (abril de 2020) 

 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. 
 

Exercicios: 

A realización dos exercicios propostos 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. 
 
IMPORTANTE: Os alumnos deben falar coa Xefa do Departamento de Latín para acordar a entrega e 
recollida dos exercicios, a hora e periodicidade das sesións de titoría, en caso de ser necesarias, e así 
mesmo o tema do traballo monográfico. Tamén estará á súa disposición para resolver dúbidas e dar 
orientacións para preparar as probas. 
 
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. 
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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: 

Gramática, exercicios e textos:  

- Enríquez, José Antonio y López Fonseca, Antonio: Resumen de gramática latina, eds. Clásicas 
- Inclán García, Luis: Guía para traducir latín, eds. Octaedro 
- Pastor, Bárbara y Romero, Concha: Ejercicios y textos de Latín, eds. Clásicas 
- Segura Munguía, Santiago: Gramática latina, Universidad de Deusto 
- Torres Lizcano, Beatriz y del Castillo Serrano, Susana: Latín. Cuaderno de traducción, ed. Santillana 
- 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) 
- https://www.languagesonline.org.uk/Hotpotatoes/latinindex.html (en inglés) 
- http://www.hs-augsburg.de/%7Eharsch/Ludus/lud_port.html 
- http://www.aplicaciones.info/latin/latin.htm 

 
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_latinas.p

df 
- http://latin.dechile.net/ 
- http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl133ca1.php 
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