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OBXECTIVOS e CONTIDOS

OBXECTIVOS CONTIDOS*

1ª A
V

A

 Iniciarse na comprensión,interpretación e tradución de textos de 
dificultade progresiva afondando no coñecemento dos elementos 
morfolóxicos, sintácticos e léxicos presentes neses textos.

 Afondar na reflexión sobre o léxico de orixe latino presente na nosa 
lingua e na terminoloxía científica das linguas modernas.

 Ler textos latinos tanto orixinais como adaptados ou traducidos, 
realizando unha lectura comprensiva e crítica

 Repaso de morfoloxía e sintaxe latina I.
 As formas nominais do verbo.
  Análise e tradución de fabulas de Fedro e textos de Eutropio. 
 Uso axeitado do dicionario en textos de dificultade progresiva.
 50 Expresións latinas e 25 Topónimos. 
 A fábula, a novela e a historiografía.
 O Satyricon de Petronio e O asno de ouro de Apuleio
  Livio e a historiografía romana. Lectura: A traxedia de Lucrecia

OBXECTIVOS CONTIDOS

2ª A
V

A

 Afondar na comprensión, interpretación e tradución dos textos 
propostos cun mellor coñecemento da morfosintaxe latina. 

 Identificar étimos, prefixos e sufixos latinos que axuden a unha 
mellor comprensión da  propia lingua e das linguas modernas. 

 Ler textos latinos orixinais (e bilingües ou traducidos) de forma 
comprensiva e crítica e facer traballos de investigación, persoais ou 
de grupo, orientados polo profesor e co emprego das TICs

 Repaso de morfoloxía e sintaxe latina II. 
 Os verbos irregulares e defectivos. 
 Análise e tradución de fabulas de Fedro e textos de Eutropio. 
 50 Expresións latinas e 25 Topónimos. 
 Cicerón e a oratoria romana. 
 Lectura do discurso de Agrícola (Tácito). 
 Plauto e o teatro latino. 
 Análise da película Golfus de Roma.

OBXECTIVOS CONTIDOS



3ª A
V

A

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

 Afondar na reflexión do léxico de orixe latina na nosa lingua e na 
terminoloxía científica das linguas modernas do noso entorno. 

 Ler de forma comprensiva e analítica os textos latinos propostos 
(orixinais, bilingües ou traducidos), utilizando criticamente fontes de
información diversas nos distintos traballos de investigación.

 Tradución intensiva de fabulas. 
 50 Expresións latinas e 25 Topónimos.
  Virxilio e a poesía épica. 
 Horacio e a poesía lírica. 
 Lectura de poemas de Catulo. 
 Lectura de poemas de Marcial. 
 Lecturas obrigatorias de episodios das Metamorfoses de Ovidio.
 Repaso de todos os autores estudados.

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 os étimos de 
cultismos e formas patrimoniais na propia lingua e nas 
linguas modernas. 

 Recoñecer o papel da fábula, a novela e a historiografía 
latinas e realizar traballos monográficos coa auda do 
profesor

 Recoñece as formas nominais do verbo 
na traducción

 Emprega adecuadamente as expresións 
latinas nun contexto determinado.

 Traduce textos de dificultade progresiva
 Distingue as características da fábula, a 

novela e a historiografía.

 Nas probas  obxectivas  esixirase  un  coñecemento
elemental de:

  As formas nominais do verbo.
 Uso axeitado do dicionario en textos  sinxelos.
  50 Expresións latinas e 25 Topónimos.
  A fábula, a novela e a historiografía.
 Tito Livio: A traxedia de Lucrecia

2ª A
V

A

 Comprender e ser capaz de traducir os textos latinos 
propostos recoñecendo as estruturas da lingua latina 
estudadas. 

 Detectar nos textos latinos propostos algúns dos étimos 
máis frecuentes do vocabulario común e do léxico 
científico e técnico. 

 Valorar a relevancia do teatro latino, recoñecendo a súa 
pegada na nosa civilización en traballos de critica 
literarias

 Recoñece os verbos irregulares e 
defectivos.

 Emprega adecuadamente as expresións 
latinas nun contexto determinado.

 Traduce textos de dificultade progresiva
 Coñece as características da oratoria 

romana.
 Coñece as características do teatro 

latino.

 Nas probas obxectivas esixirase un coñecemento
elemental de:

 Os verbos irregulares e defectivos.
 Uso do dicionario en textos de Fedro e Eutropio.
 50 Expresións latinas e 25 Topónimos.
 A oratoria romana. Lectura do discurso de 

Agrícola (Tácito).
 O teatro latino. Análise da película Golfus de 

Roma.

3ª A
V

A

 Sinalar nos textos os elementos fundamentais da 
morfosintaxe latina, apreciando variantes e 
coincidencias coa nosa lingua.

 Identificar nos textos os étimos grecolatinos do 
vocabulariocomún e do léxico científico e técnico das 
linguas modernas.

 Facer traballos de critica literaria da lírica e épica 
latinas, utilizando as TICs e consultando as fontes 
directas coa axuda do profesor.

 Emprega adecuadamente as expresións 
latinas nun contexto determinado.

 Explica correctamente o significado de 
topónimos.

 Traduce textos de dificultade progresiva
 Distingue as características da épica e da

lírica.

 Nas probas  obxectivas  esixirase  un  coñecemento
elemental de:

 50 Expresións latinas e 25 Topónimos.
 A poesía épica e a poesía lírica.
 Lectura de poemas de Catulo.
 Lectura de poemas de Marcial.
 Lecturas obrigatorias de episodios das 

Metamorfoses.

CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN



INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Conceptos e procedementos

60% Probas obxectivas escritas

20% Proba literatura

20% Lecturas, topónimos e expresións latinas

*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 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 literatura,

topónimos e expresións latinas.

As dúas probas de contidos gramaticais e tradución suporán un 60% 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%  corresponderá  á realización de determinadas tarefas requiridas ao alumnado ao longo do curso, o

interese, a puntualidade na entrega, a calidade da parte de literatura e o outro  20%  destinarase a cuestións sobre lecturas, topónimos e expresións latinas.

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 II 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.

 No que respecta ás probas de literatura, lecturas, locucións e topónimos, debido a que os contidos de cada unha delas son diferentes, será necesario facer unha recuperación de cada

unha das partes suspensas. A recuperación terá lugar no mes de maio, a final de curso, e cada alumno/a deberá examinarse daquelas partes nas que non acadase unha cualificación

positiva.

 


	Casilla1: Yes
	Casilla2: Yes
	Casilla3: Yes


