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OBXECTIVOS e CONTIDOS

OBXECTIVOS CONTIDOS*

1ª A
V

A

 Iniciarse  no coñecemento dos elementos morfolóxicos,  sintácticos e léxicos básicos da
lingua latina.

 Comezar a reflexionar sobre o léxico de orixe latina presente na linguaxe propia e na 
terminoloxía científica das linguas modernas.

 Coñecer o marco xeográfico e os acontecementos históricos e culturais máis importantes 
da antiga Roma valorando a súa contribución e continuidade ao longo da historia no 
mundo actual.

 O latín  dentro  das  linguas  indoeuropeas.  Do latín  ás  linguas  romances:  cultismos  e  palabras
patrimoniais.

 Noción de caso. Función dos casos en latín.
 1ª e 2ª declinacións.
 Introdución á 3ª declinación. Pronomes persoais e posesivos.
 O verbo SUM. Conxugación regular na voz activa: o indicativo.
 Preposicións máis usuais. Conxuncións coordinantes.
 Léxico específico da gramática estudada.
 Iniciación á tradución de textos.
 Grandes etapas da Historia de Roma.
 20 latinismos e 15 topónimos.
 Lectura: El Asno de Oro. Apuleyo.

OBXECTIVOS CONTIDOS

2ª A
V

A

 Avanzar (con textos sinxelos) no coñecemento dos elementos morfolóxicos, sintácticos e
léxicos básicos da lingua latina.

 Continuar coa reflexión sobre o léxico de orixe latina, recoñecendo topónimos e 
identificando étimos, prefixos e sufixos para unha mellor comprensión da propia lingua e 
das linguas modernas.

 Proseguir co coñecemento fundamental da historia e cultura latinas valorando a súa  
contribución á cultura contemporánea.

 Flexión nominal: declinacións 3ª, 4ª e 5ª.
 Adxectivos da 3ª declinación.
 Comparativos e superlativos.
 Demostrativos, relativo, indefinidos e interrogativos.
 A flexión verbal: a conxugación regular activa e pasivsa.
 Principais preposicións.
 O pronome relativo: a subordinación adxectiva.
 Introdución aos nexos de subordinación: valores de UT e CUM.
 Ampliación do vocabulario básico ata unhas 200 palabras.
 Etapas da Romanización. O calendario romano.
 30 latinismos e 25 topónimos.
 Lectura: Seleción de poemas de Catulo

OBXECTIVOS CONTIDOS



3ª A
V

A

 Avanzar na comprensión gradual dos textos latinos mediante o coñecemento esencial da
morfosintaxe e léxico do latín.

 Avanzar na reflexión sobre o léxico de orixe latina e progresar no dominio dos aforismos 
latinos e da toponimia.

 Ler de forma comprensiva textos latinos (orixinais, adaptados ou traducidos) e utilizar de 
maneira crítica fontes de información variadas para o coñecemento da lingua e a cultura 
estudadas.

 Cadros de repaso da flexión nominal e pronominal.
 Cadros de repaso da flexión verbal regular.
 Introdución aos verbos irregulares e defectivos.
 As oracións subordinadas de relativo (cont.).
 As oracións con nexo subordinante: valores de UT e CUM (cont.). 
 Introdución á morfosintaxe das formas nominais do verbo.
 A tradución das oracións de infinitivo e de participio.
 Tradución de textos de dificultade progresiva.
 Política e sociedade en Roma: as maxistraturas.
 40 latinismos e 30 topónimos.
 Lectura: Fábulas de Fedro.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e MÍNIMOS ESIXIBLES

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS ESIXIBLES

1ª A
V

A

 Identificar debidamente os elementos fundamentais da morfoloxía e
da sintaxe latinas comparándoos con outras linguas coñecidas.

 Recoñecer en textos latinos orixinais étimos de cultismos e palabras 
patrimoniais da propia lingua e das linguas modernas.

 Recoñecer o papel da historia e cultura latinas e realizar pequenos 
traballos monográficos utilizando  as TICs coa axuda do profesor.

 Identifica sustantivos polo seu enunciado e os 

clasifica indicando o xenitivo, o tema e a 

declinación á que pertencen.

 Clasifica verbos segundo o  tema de cada 

conxugación.

 Recoñece e diferencia entre oraciones simples 

copulativas, transitivas e intransitivas recoñecendo 

o verbo.

 Distingue as distintas etapas da historia de Roma.

 Recoñecemento dos fenómenos fonéticos básicos que regulan
a evolución dos vocabulos latinos ao galego e castelán.

 Tradución dos substantivos e adxectivos da 1ª e 
2ªdeclinacións nos distintos casos e funcións.

 A oración copulativa: as formas do verbo SUM.
 Enunciado de verbos: a conxugación regular no modo 

indicativo.
 Uso e tradución de 20 latinismos. Explicación de 15 

topónimos.
 Tradución de textos sinxelos, léxico específico de 70 

palabras.

2ª A
V

A

 Comprender  e  ser  capaz  de  traducir  textos  latinos  moi  sinxelos
recoñecendo as diversas estruturas da lingua estudada.

 Detectar neses sinxelos textos latinos algúns dos latinismos máis 
frecuentes do vocabulario común e do léxico científico e técnico.

 Situar no tempo e no espazo os máis importantes acontecementos 
históricos de Roma e recoñecer a súa pegada na nosa civilización.

 Declina palabras e sintagmas en concordancia, 

aplicando correctamente para cada palabra o 

paradigma de flexión correspondente.

 Comprende o significado dos principais latinismos 

e expresións latinas que se incorporaron á lingua 

falada.

 Identifica na análise de frases e textos de 

dificultade graduada elementos sintácticos propios 

da lingua latina relacionándoos para traducirlos cos 

seus equivalentes en castelán.

 Recoñece as etapas da romanización.

 Tradución de textos sinxelos cos coñecementos adquiridos.
 Recoñecemento neses textos dos fenómenos gramaticais: 

estruturas oracionais, verbais e nominais.
 Graos do adxectivo e pronomes máis usados.
 Vocabulario básico: non menos de 150 termos de uso 

frecuente.
 A evolución do sistema preposicional latino ao galego e 

castelán.
 Recoñecemento das principais etapas da Romanización.
 Interpretación, tradución e uso de 30 latinismos e 25 

topónimos.



3ª A
V

A

 Recoñecer nos textos os elementos fundamentais da morfosintaxe do
latín, apreciando variantes e coincidencias coa nosa lingua.

 Identificar os latinismos que aparezan nos textos e avanzar no 
dominio dos aforismos latinos e, en especial, da toponimia galega.

 Realizar traballos de investigación sobre a persistencia do mundo 
grecolatino, consultando as fontes directas e utilizando as TICs.

 Identifica polo seu enunciado diferentes tipos de 

palabras en latín, diferenciando unhas de outras e 

clasificándoas segundo a súa categoría e 

declinación.

 Compara e clasifica diferentes tipos de oracións 

compostas, diferenciándoas con precisión das 

oracións simples e explicando en cada caso  as súas

características.

 Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común

na lingua propia e explica a partir desta  o seu 

significado.

 Realiza evolucións de térmos latinos a distintas 

lenguas romances aplicando as reglas fonéticas de 

evolución.

 Recoñece as maxistraturas romanas.

 Vocabulario  básico  (non  menos  de  300  termos  de  uso
frecuente). 

 Familias léxicas e campos semánticos.
 Realización deste vocabulario en galego e castelán: cultismos 

e palabras patrimoniais (¿adecuación ás novas necesidades?).
 A flexión nominal e pronominal: o paso ao galego e castelán.
 A flexión verbal: a conxugación regular e o verbo SUM.
 Tradución de textos sinxelos. 
 A vida en Roma: as maxistraturas. 
 Recoñecemento de 40 latinismos e 30 topónimos.

CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Conceptos e procedementos
80% Probas obxectivas escritas

20% Traballos / Expresión escrita

*Ainda que a valoración da actitude do alumno ten una compoñente subxectiva alta, imos tratar de medila dun xeito o máis obxectivo posible. Neste apartado, e en base ás notas tomadas polo profesor/a da materia, este valorará, como mínimo, o
traballo na casa e na aula coa observación sistemática do realizado polos alumnos na aula e no traballo que o profesor indica que debe facerse na casa (tamén se pode valorar, a criterio do profesor, a orde e pulcritude do caderno da materia e calquera
outro ítem capaz de ser valorado dun xeito minimamente obxectivo). O/A profesor/a da materia informará ós seus alumnos o comezar o curso.

PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN

A avaliación será continua.

Realizaranse polo menos dúas  probas obxectivas por trimestre que consistirán na tradución e análise morfoloxica e/ou sintáctica de textos por un lado e por outro incluirá contidos de cultura e léxico. 

As dúas probas de contidos gramaticais e tradución suporán un 80% da cualificación trimestral. Para obter esa cualificación, farase a media entre ambas, considerando de maior importancia a segunda destas, dado o

carácter evolutivo destes contidos.  O 20% restante corresponderá  á realización de determinadas tarefas requiridas ao alumnado ao longo do curso, o interese, a puntualidade na entrega, a calidade da elaboración e a

presentación destas, poderá modificar a cualificación positiva ou negativamente.

Será imprescindible obter unha cualificación igual ou superior a 5 puntos en cada unha das dúas partes nas que se divide a materia para obter unha cualificación positiva na avaliación.

Dado o carácter evolutivo dos contidos lingüísticos da materia de Latín I e aplicando o criterio de avaliación continua, entendemos que as probas de carácter gramatical e de tradución nas que non se acadase unha

cualificación igual ou superior a 5 puntos, quedarán recuperadas automaticamente cando se acade esa cualificación en probas posteriores. Aínda así, a profesora poderá determinar se é preciso que algún alumno ou alumna

repita algunha desas probas debido á especificidade ou importancia dos contidos que abarca. 
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