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OBXECTIVOS e CONTIDOS

OBXECTIVOS CONTIDOS*

1ª A
V

A

 Identificar na lingua propia a pervivencia de restos herdados dunha situación anterior.
 Analizar en textos latinos sinxelos as consecuencias do mecanismo lingüístico denominado 

flexión.
 Reflexionar sobre os elementos esenciais que conforman as linguas, recoñecendo as relacións 

existentes entre a lingua latina e as outras linguas que se derivan dela.
 Constatar a herdanza do latín nas linguas derivadas, especialmente no galego e no castelán, e 

valorar esta herdanza como riqueza lingüística e cultural.
 Mellorar a lectura comprensiva e a expresión oral e escrita mediante o coñecemento do 

vocabulario e as estruturas gramaticais latinas.
 Coñecer a orixe e evolución das linguas romances para valorar os trazos comúns e a 

diversidade lingüística como mostra da riqueza cultural dos pobos.
 Utilizar as regras fundamentais de evolución fonética do latín ás linguas romances e identificar 

palabras patrimoniais, cultismos e expresións latinas en diferentes contextos lingüísticos

 Latín e indoeuropeo
 As linguas romances.
 Palabras cultas e patrimoniais
 O alfabeto latino
 Principais regras de evolución do Latín ao galego e castelán
 Elementos constitutivos das palabras: lexemas e morfemas.
 Familias léxicas
 Prefixos e sufixos latinos: a súa realización en galego e castelán
 Vocabulario elemental
 A oración simple en galego e castelá: copulativas e predicativas.
 Función dos casos
 Traducción de frases sinxelas
 Latinismos de uso frecuente en español
 A Mitoloxía explica o mundo: mitos da creación
 Lectura: A Eneida. Clásicos anotados. Edit. Vicens Vives.

OBXECTIVOS CONTIDOS



2ª A
V

A

 Recoñecer a grandes rasgos as etapas da Historia de Roma , clases  sociais, maxistraturas e
personaxes

 A romanización
 Ordenar os conceptos lingüísticos propios, establecendo categorías, xerarquías, oposicións e 

relacións entre ámbitos lingüísticos diversos.
 Analizar diversos textos, traducidos e orixinais, distinguindo as súas características esenciais.
 Inferir que moitos feitos da lingua propia só se explican á luz da lingua da que procede.
 Recoñecer o papel integrador do Latín e do mundo romano en distintas áreas da ciencia, 

filosofía, historia, literatura, arte, ... ó longo da historia de Occidente.
 Analizar a propia cultura a través da cultura latina, valorando en que medida pervive na 

actualidade.
 Establecer relacións entre as estructuras morfosintácticas do latín e das linguas derivadas del, 

analizando as semellanzas e as diferencias.
 Valorar a aportación do mundo romano ó desenvolvemento de occidente, en particular de 

Península Ibérica e a súa importanciapara o mundo moderno.
 Valorar a influencia da Mitoloxía, adquirindo un coñecemento elemental e claro do que 

representaban os mitos paraa gregos e romanos, e recoñecer a súa presencia nas 
manifestacións artísticas posteriores.

 Recoñecer a presencia do mundo clásico na nosa cultura, na constitución do pensamento 
racional e das estructuras mentais da civilización occidental, descubrindo como o 
coñecemento da civilización romana é unha maneira de coñecer a nosa propia identidade.

 Valorar o papel de Roma como educadora de pobos, elemento integrador de diferentes 
actitudes e feitos que ofrecen a clave para interpretar a historia de Occidente

 O marco xeográfico da sociedade romana.
 Uso de fontes primarias e secundarias para coñecer o pasado.
 As grandes etapas da historia de Roma: personaxes, acontecementos, organización política, 

maxistraturas e sociedade.
 As provincias do Imperio Romano. Hispania.
 Comprensión do sistema flexivo da lingua latina.
 Latinismos fecuentes e topónimos galegos de orixe latina
 Comprensión de frases sinxelas e tradución destas.
 A estructura do verbo en galego e castelá realizacións da estructura latina.
 Valor dos distintos tempos verbais en galego e castelá: noción de aspecto.
 Vocabulario elemental.
 Os romanos pobo práctico: pontes, acueductos e calzadas. Restos romanos na Península
 Principais divinidades da mitoloxía clásica.
 Lectura: Metamorfose.Clásicos a medida. Edit. Anaya.

OBXECTIVOS CONTIDOS

3ª A
V

A

 Utilizar os aspectos fonéticos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos básicos da lingua latina que
permitan a traducción e interpretación de textos de pouca dificultade.

 Valorar positivamente as aportacións do mundo romano como elemento integrador de 
diferentes actitudes que ofrecen a clave para interpretar a historia de Occidente.

 Enriquecer a lingua propia e outras do currículo a partir do estudio da latina da que proceden.
 Recoñecer os distintos xéneros literarios,autores fundamentais así como a pervivencia dos 

temas na literatura posterior
 Memorizar un vocabulario básico, sinxelo e fácilmente intelixible

 Clases  de  palabras  en  latín,  castelá  e  galego:  adxectivos  adverbios,  conxuncións  e
preposicións

 Vocabulario elemental
 O nacemento dos xéneros literarios en Grecia e a sú continuación na Literatura latina
 Épica: de Homero a Virxilio. A épica posterior nas literaturas occidentais: a epopeia.
 Evolución do heroe épìco: de Heracles, Aquiles, Ulises e Eneas ata o Cid e Superman.
 O heroe épico no cinema
 A poesía lírica: dos líricos gregos a Horacio e Virxilio. Pervivencia dos motivos clásicos na 

lírica posterior : os tópicos literarios
 O teatro grecolatino: temas e pervivencia
 Lectura: Asesinos en Roma. Col. Misterios Romanos. Edit. Salamandra..

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e MÍNIMOS ESIXIBLES

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS ESIXIBLES

1ª A
V

A

 Será valorada fundamentalmente a atención na clase e o traballo
diario.

 A participación nas clases permitirá a verificación de que o 
alumno comprendiu e asimilou os conceptos explicados

 Libreta ao día
 Traballos individuais sobre contidos de civilización clásica

 Explica a  orixe  do alfabeto de diferentes linguas partindo
do abecedario latino, sinalando as principais adaptacións que
se producen en cada unha delas.

 Deduce  o  significado  de  palabras  tomadas  das  distintas
linguas de España a partir dos étimos latinos.

 Identifica  e explica  as  palabras de maior  frecuencia  e os
principais prefixos e sufixos.

 Comprensión  dos  conceptos  básicos  da  estructura
das linguas galega e castelá.

 Cultismos e palabras patrimoniais.
 Distinción dos elementos da palabra e formación de 

familias léxicas.
 Vocabulario básico



2ª A
V

A

 Será valorada fundamentalmente a atención na clase e o traballo
diario.

 A participación nas clases permitirá a verificación de que o 
alumno comprendiu e asimilou os conceptos explicados

 Libreta ao día
 Traballos individuais sobre contidos de civilización clásica

  Compara e clasifica diferentes tipos de oracións simples 

identificando as súas características.

  Identifica e relaciona elementos sintácticos da lingua latina 

para realizar a análise e traducción de textos sinxelos.

 Describe algúns dos principais feitos históricos da 

civilización latina, explicando a grandes rasgos as 

circunstancias nas que teñen lugar e as  súas principais 

consecuencias.

 Saber utilizar latinismos ferecuentes na lingua culta
e técnico-científica.

 Función e traducción dos casos
 Recoñecer os diversos elementos constitutivos das 

formas verbais en galego e castelán así como os 
valores dos distintos tempos .

 Vocabulario básico.

3ª A
V

A

 Será valorada fundamentalmente a atención na clase e o traballo
diario.

 A participación nas clases permitirá a verificación de que o 
alumno comprendiu e asimilou os conceptos explicados

 Libreta ao día
 Traballos individuais sobre contidos de civilización clásica

 Distingue  as  clases  de  palabras  en  latín,  castelá  e  galego:
adxectivos adverbios, conxuncións e preposicións.

 Sabe distinguir os distintos xéneros literarios.

 Explicar  axeitadamente  a  clasificación  dos  xéneros
literarios e recoñecelos sobre os textos.

 Recoñecer en textos galegos e castelás os tópicos 
literarios máis frecuentes

CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Actitude* 10%

Conceptos e procedementos
70% 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

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 cultura e léxico. 

As dúas probas de contidos gramaticais e tradución suporán un 70% 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 elaboración e a presentación destas, poderá modificar a cualificación positiva ou negativamente.O  10% restante corresponderá a actitude positiva do alumnado.

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  e aplicando o criterio de avaliación continua, entendemos que as probas de carácter gramatical  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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