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  OBXECTIVOS e CONTIDOS  
 

 OBXECTIVOS CONTIDOS  

1
ª A

V
A

 

1. Identificar as principais realizacións e fitos históricos do pobo romano e comprobar as distintas 
formas en que o legado romano evidencia a súa presenza no mundo de hoxe. 
2. Recoñecer os elementos da herdanza latina que permanecen no mundo actual e consideralos como 
unha das claves para a interpretación deste. 
3. Valorar as achegas do espírito clásico como elemento integrador de diferentes correntes de 

pensamento e actitudes (éticas, estéticas) que conforman o ámbito cultural europeo ao que o alumno 
pertence. 
4. Recoñecer a influencia da historia e o legado de Roma na conformación política, social e cultural dos 

pobos e nacións de Europa, fomentando con iso actitudes de tolerancia e respecto cara a outros pobos. 
5. Desenvolver o sentimento de pertenza á unidade política, social e cultural que é Europa, en cuxa base 
está o mundo latino, con actitudes de tolerancia e respecto cara aos seus distintos pobos e os doutras 
zonas do mundo. 
6. Identificar os elementos léxicos e principais procedementos de composición e derivación do latín. 

7. Recoñecer os elementos léxicos da herdanza latina que permanecen nas linguas romances faladas 
polo alumnado. 
8. Reflexionar sobre os elementos fundamentais que constitúen as linguas e as súas influencias mutuas 
no espazo e no tempo, recoñecendo as relacións existentes entre as estruturas da lingua latina e as 
doutras linguas que se derivan ou foron profundamente influídas por ela, e recoñecendo compoñentes 
significativos desta herdanza (flexión nominal, pronominal e verbal). 
9. Coñecer e utilizar os aspectos fonéticos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos básicos da lingua latina, 
iniciándose na interpretación e tradución de textos sinxelos. 
10. Identificar e valorar as principais achegas da lingua latina como instrumento transmisor da cultura. 
11. Recoñecer o papel integrador do latín en distintas áreas da ciencia, filosofía, historia, literatura, arte, 
arquitectura e en xeral na cultura e historia de Occidente. 
12. Ordenar os conceptos lingüísticos propios do alumnado, establecendo categorías, xerarquías, 
oposicións e relacións entre ámbitos lingüísticos diversos. 
13. Analizar e interpretar textos diversos, traducidos e orixinais, mediante unha lectura comprensiva, 
distinguindo as súas características esenciais e a súa evolución, e analizando a estrutura, o pensamento e 
a ideoloxía que neles reflíctese, cunha actitude crítica ante o mundo latino e o actual. 

 A orixe do latín. O indoeuropeo.

 latín culto e o latín vulgar. A expansión e a evolución do latín. As linguas romances.

 alfabeto latino: A clasificación dos sons. As vogais. Os ditongos. As consonantes. A acentuación.

 Nocións de morfoloxía e sintaxe: As clases de palabras.

 sistema nominal. O sistema verbal. O tema verbal. O enunciado dos verbos latinos.

 A evolución do latín.Terminoloxía. Latinismos. Léxico .

 legado de Roma. Roma e Europa. Hispania romana: os xentilicios.

 A situación xeográfica. A península itálica: mares, orografía, división rexional, hidrografía. O pobo 
romano.

 A orixe lendaria de Roma. A monarquía.

 A República.

 A 1ª e 2ª declinacións.

 Os adxectivos 2-1-2.A concordancia adxectivo-substantivo.

 A terceira declinación. Temas en consonante: características.

 As clases de oracións. A coordinación.

 A flexión verbal: as catro conxugacións. O presente e o imperfecto de indicativo activo. O verbo sum.

 A concordancia verbo-suxeito. As funcións dos casos.

 As preposicións. Sintagmas preposicionales.
 Pautas para a tradución de textos. Textos analizados e traducidos. Textos para analizar e traducir.



 OBXECTIVOS CONTIDOS 

 

2
ª A

V
A

 

1. Identificar as principais realizacións e fitos históricos do pobo romano e comprobar as distintas 
formas en que o legado romano evidencia a súa presenza no mundo de hoxe. 
2. Recoñecer os elementos da herdanza latina que permanecen no mundo actual e consideralos como 
unha das claves para a interpretación deste. 
3. Valorar as achegas do espírito clásico como elemento integrador de diferentes correntes de 

pensamento e actitudes (éticas, estéticas) que conforman o ámbito cultural europeo ao que o alumno 
pertence. 
4. Recoñecer a influencia da historia e o legado de Roma na conformación política, social e cultural dos 

pobos e nacións de Europa, fomentando con iso actitudes de tolerancia e respecto cara a outros pobos. 
5. Desenvolver o sentimento de pertenza á unidade política, social e cultural que é Europa, en cuxa base 
está o mundo latino, con actitudes de tolerancia e respecto cara aos seus distintos pobos e os doutras 
zonas do mundo. 

6. Identificar os elementos léxicos e principais procedementos de composición e derivación do latín. 
7. Recoñecer os elementos léxicos da herdanza latina que permanecen nas linguas romances faladas 
polo alumnado. 
8. Reflexionar sobre os elementos fundamentais que constitúen as linguas e as súas influencias mutuas 
no espazo e no tempo, recoñecendo as relacións existentes entre as estruturas da lingua latina e as 
doutras linguas que se derivan ou foron profundamente influídas por ela, e recoñecendo compoñentes 
significativos desta herdanza (flexión nominal, pronominal e verbal). 
9. Coñecer e utilizar os aspectos fonéticos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos básicos da lingua latina, 
iniciándose na interpretación e tradución de textos sinxelos. 
10. Identificar e valorar as principais achegas da lingua latina como instrumento transmisor da cultura. 
11. Recoñecer o papel integrador do latín en distintas áreas da ciencia, filosofía, historia, literatura, arte, 
arquitectura e en xeral na cultura e historia de Occidente. 
12. Ordenar os conceptos lingüísticos propios do alumnado, establecendo categorías, xerarquías, 
oposicións e relacións entre ámbitos lingüísticos diversos. 
13. Analizar e interpretar textos diversos, traducidos e orixinais, mediante unha lectura comprensiva, 
distinguindo as súas características esenciais e a súa evolución, e analizando a estrutura, o pensamento e 
a ideoloxía que neles reflíctese, cunha actitude crítica ante o mundo latino e o actual. 

 Do principado de Augusto ás dinastías imperiais.

 As edificacións públicas e privadas.

 A familia. O matrimonio. Os fillos. A educación: a escola elemental; a escola media; os estudos 
superiores. O lecer: Os ludi circenses. Os ludi scaenici. As termas e o banquete.

 A sociedade romana. Os dereitos e os deberes do cidadán romano. A situación social dos non 
cidadáns. A estratificación da sociedade romana.

 As maxistraturas. O Senado. As asembleas do pobo.

 A terceira declinación. Temas en -i: Substantivos. Parisílabos e imparisílabos.

 Adxectivos da terceira declinación: de 1, de 2 e de tres terminacións.

 A cuarta e a quinta declinacións.

 O sistema pronominal. Os pronomes-adxectivos demostrativos e posesivos. Os pronomes persoais. Os 
anafóricos.

 O futuro de indicativo.

 A voz pasiva: A formación da voz pasiva no tema de presente.

 O sistema de perfecto: O enunciado do verbo. O tema de perfecto. Os tempos do tema de perfecto en 
indicativo activo.

 A evolución do latín.Terminoloxía. Latinismos. Léxico .

 Pautas para a tradución de textos. Textos analizados e traducidos. Textos para analizar e traducir.

 OBXECTIVOS CONTIDOS 



 

3
ª A

V
A

 

1. Identificar as principais realizacións e fitos históricos do pobo romano e comprobar as distintas 
formas en que o legado romano evidencia a súa presenza no mundo de hoxe. 
2. Recoñecer os elementos da herdanza latina que permanecen no mundo actual e consideralos como 
unha das claves para a interpretación deste. 
3. Valorar as achegas do espírito clásico como elemento integrador de diferentes correntes de 

pensamento e actitudes (éticas, estéticas) que conforman o ámbito cultural europeo ao que o alumno 
pertence. 
4. Recoñecer a influencia da historia e o legado de Roma na conformación política, social e cultural dos 

pobos e nacións de Europa, fomentando con iso actitudes de tolerancia e respecto cara a outros pobos. 
5. Desenvolver o sentimento de pertenza á unidade política, social e cultural que é Europa, en cuxa base 
está o mundo latino, con actitudes de tolerancia e respecto cara aos seus distintos pobos e os doutras 
zonas do mundo. 

6. Identificar os elementos léxicos e principais procedementos de composición e derivación do latín. 
7. Recoñecer os elementos léxicos da herdanza latina que permanecen nas linguas romances faladas 
polo alumnado. 
8. Reflexionar sobre os elementos fundamentais que constitúen as linguas e as súas influencias mutuas 
no espazo e no tempo, recoñecendo as relacións existentes entre as estruturas da lingua latina e as 
doutras linguas que se derivan ou foron profundamente influídas por ela, e recoñecendo compoñentes 
significativos desta herdanza (flexión nominal, pronominal e verbal). 
9. Coñecer e utilizar os aspectos fonéticos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos básicos da lingua latina, 
iniciándose na interpretación e tradución de textos sinxelos. 

10. Identificar e valorar as principais achegas da lingua latina como instrumento transmisor da cultura. 
11. Recoñecer o papel integrador do latín en distintas áreas da ciencia, filosofía, historia, literatura, arte, 
arquitectura e en xeral na cultura e historia de Occidente. 
12. Ordenar os conceptos lingüísticos propios do alumnado, establecendo categorías, xerarquías, 
oposicións e relacións entre ámbitos lingüísticos diversos. 
13. Analizar e interpretar textos diversos, traducidos e orixinais, mediante unha lectura comprensiva, 
distinguindo as súas características esenciais e a súa evolución, e analizando a estrutura, o pensamento e 
a ideoloxía que neles reflíctese, cunha actitude crítica ante o mundo latino e o actual. 

 A evolución do exército romano. A organización do exército. A estratexia militar. 

 Nocións básicas da relixión romana. Cultos e rituais. As divindades. Outros cultos. 

 As bases do dereito romano. 

 A conquista de Hispania. 

 A pervivencia da lingua latina. A transmisión da cultura latina. 

 O pronombre relativo qui quae quod. As formas do pronombre relativo. 

 As oracións subordinadas de relativo. 

 Os graos do adxectivo: o superlativo. O grao superlativo dos adverbios. 

 O participio. Características do participio latino. A sintaxe do participio. 

 O sistema de perfecto en voz pasiva. 

 O infinitivo. Características e formación do infinitivo. Usos e funcións do infinitivo. 

 A subordinada completiva de infinitivo. 

 O modo subxuntivo. A formación do subxuntivo. 

 O verbo sum e os seus compostos. 

 Os graos do adxectivo: o comparativo. 

 Os verbos depoñentes e semidepoñentes. 

 Os verbos irregulares fero e eo: compostos de fero e eo. 



  CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e MÍNIMOS ESIXIBLES  
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e MÍNIMOS ESIXIBLES 

1
ª A

V
A

 

1. Coñecer e localizar en mapas o marco xeográfico da lingua latina. 
2. Identificar o indoeuropeo como a lingua nai da maioría das linguas faladas 

en Europa hoxe en día. 
3. Agrupar as linguas indoeuropeas en familias lingüísticas e localizalas nun 

mapa. 
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. 

5. Distinguir as principais etapas na evolución do latín e recoñecer e identificar 
palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. 

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. 

7. Recoñecer sistemas de escritura e distinguilos do alfabeto. 
8. Distinguir as fases da evolución do alfabeto latino, desde a súa orixe ata o 

alfabeto da época clásica. 

9. Coñecer a orixe do alfabeto nas linguas modernas. 
10. Coñecer e aplicar con corrección as normas básicas da pronuncia en latín e 

distinguir os seus tipos. 
11. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras. 

12. Distinguir os tipos de palabras a partir do seu enunciado. 
13. Comprender o concepto de declinación e conxugación. 
14. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa categoría e 

declinación, enuncialas e declinalas correctamente. 
15. Coñecer as conxugacións, encadrar os verbos dentro da súa conxugación, 

enuncialos e conxugalos correctamente. 
16. Coñecer os nomes dos casos latinos, identificar as principais funcións que 

realizan na oración e saber traducir os casos á lingua materna 
adecuadamente. 

17. Recoñecer as regras de concordancia na lingua latina e a súa 
correspondencia no galego e no castelán. 

18. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple. 
19. Coñecer os feitos históricos das etapas da historia de Roma, encadralos no 

seu período correspondente e realizar eixes cronolóxicos. 
20. Coñecer e aplicar os coñecementos fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e 

léxicos da lingua latina para a interpretación, a tradución e a retroversión de 
textos de dificultade progresiva. 

21. Comparar as estruturas latinas coas das linguas propias. 
22. Coñecer, identificar e traducir o léxico latino transparente e as palabras de 

maior frecuencia. 
23. Distinguir e coñecer o significado dos principais prefixos e sufixos que 

interveñen na composición e na derivación culta. 
24. Establecer mediante mecanismos de inferencia as relacións existentes entre 

determinados étimos latinos e os derivados en linguas romances. 

25. Identificar e explicar os elementos léxicos latinos que permanecen nas 
linguas dos/das estudantes. 

 Recoñece tipos de escritura e clasifícaos. 
 Explica a orixe do alfabeto latino, e a evolución e a adaptación dos signos do alfabeto grego. 
 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. 

 Le con pronuncia e acentuación correctas textos latinos, identificando e reproducindo exemplos de diferentes tipos de 
pronuncia. 

 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. 

 Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten identificalas e define criterios para clasificalas. 
 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. 
 Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de flexión 

correspondente. 
 Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu enunciado e describe os trazos polos que se recoñecen os 

modelos de flexión verbal. 
 Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de paradigmas regulares e recoñece a partir destas os 

modelos de conxugación. 
 Conxuga e traduce os tempos verbais estudados, aplicando correctamente os paradigmas correspondentes. 
 Explica o uso dos temas verbais latinos, identificando correctamente as formas derivadas de cada un. 
 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. 
 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. 

 Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 
 Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica e explica en cada caso as súas características. 
 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. 
 Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de 

unhas a outras. 
 Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización e no período histórico correspondente, ponos en contexto e 

relaciónaos con outras circunstancias contemporáneas. 
 Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos salientables, consultando diferentes fontes de 

información 
 Describe os principais fitos históricos e os aspectos máis significativos da civilización latina, e analiza a súa influencia no devir 

histórico posterior. 



1. Coñecer e aplicar as regras fundamentais da evolución fonética, e recoñecer  Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de flexión 
os procesos de evolución semántica do latín ao galego e ao castelán 
partindo dos étimos latinos. 

2. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa categoría e 
declinación, enuncialas e declinalas correctamente. 

3. Coñecer as conxugacións, encadrar os verbos dentro da súa conxugación, 
enuncialos e conxugalos correctamente. 

4. Coñecer os feitos históricos das etapas da historia de Roma, encadralos no 
seu período correspondente e realizar eixes cronolóxicos. 

5. Coñecer e aplicar os coñecementos fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e 
léxicos da lingua latina para a interpretación, a tradución e a retroversión de 
textos de dificultade progresiva. 

6. Comparar as estruturas latinas coas das linguas propias. 
7. Coñecer, identificar e traducir o léxico latino transparente e as palabras de 

maior frecuencia. 
8. Distinguir e coñecer o significado dos principais prefixos e sufixos que 

interveñen na composición e na derivación culta. 

correspondente. 
 Conxuga e traduce os tempos verbais estudados, aplicando correctamente os paradigmas correspondentes. 
 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. 
 Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando con seguridade os formantes que expresan este accidente 

verbal. 
 Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, explica os trazos que permiten identificalas e define criterios para 

clasificalas. 
 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. 
 Identifica as funcións que realizan as formas non persoais (infinitivo e participio) dentro da oración e compara exemplos do 

seu uso. 
 Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de infinitivo e participio máis frecuentes, en relación con 

construcións análogas noutras linguas que coñece. 
 Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de 

unhas a outras. 
9. Establecer mediante mecanismos de inferencia as relacións existentes entre  Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización e no período histórico correspondente, ponos en contexto e 

determinados étimos latinos e os derivados en linguas romances. 
10. Identificar e explicar os elementos léxicos latinos que permanecen nas 

linguas dos/das estudantes. 
11. Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso actual e saber 

empregalas nun contexto axeitado 

relaciónaos con outras circunstancias contemporáneas. 
 Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos salientables, consultando diferentes fontes de 

información 
 Describe os principais fitos históricos e os aspectos máis significativos da civilización latina, e analiza a súa influencia no 

devir histórico posterior. 
 Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de 

unhas a outras. 
 Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización e no período histórico correspondente, ponos en contexto e 

relaciónaos con outras circunstancias contemporáneas. 
 Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos salientables, consultando diferentes fontes de 

información 
 Describe os principais fitos históricos e os aspectos máis significativos da civilización latina, e analiza a súa influencia no 

devir histórico posterior. 
 Explica a romanización de Hispania e da Gallaecia, describe as súas causas e delimita as súas fases. 

2
ª A

V
A

 



3
ª A

V
A

 

1. 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. 

2. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa categoría e 
declinación, enuncialas e declinalas correctamente. 

3. Coñecer as conxugacións, encadrar os verbos dentro da súa conxugación, 
enuncialos e conxugalos correctamente. 

4. Coñecer os feitos históricos das etapas da historia de Roma, encadralos no seu 
período correspondente e realizar eixes cronolóxicos. 

5. Coñecer e aplicar os coñecementos fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e 
léxicos da lingua latina para a interpretación, a tradución e a retroversión de 
textos de dificultade progresiva. 

6. Comparar as estruturas latinas coas das linguas propias. 
7. Coñecer, identificar e traducir o léxico latino transparente e as palabras de maior 

frecuencia. 
8. Distinguir e coñecer o significado dos principais prefixos e sufixos que interveñen 

na composición e na derivación culta. 
9. Establecer mediante mecanismos de inferencia as relacións existentes entre 

determinados étimos latinos e os derivados en linguas romances. 
10. Identificar e explicar os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas 

dos/das estudantes. 

11. Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso actual e saber 
empregalas nun contexto axeitado 

 Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa e pasiva, aplicando correctamente os paradigmas 
correspondentes. 

 Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando con seguridade os formantes que expresan este accidente 
verbal. 

 Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, explica os trazos que permiten identificalas e define criterios para 
clasificalas. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Identifica as funcións que realizan as formas non persoais (infinitivo e participio) dentro da oración e compara exemplos do 
seu uso. 

 Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de infinitivo e participio máis frecuentes, en relación con 
construcións análogas noutras linguas que coñece. 

 Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización e no período histórico correspondente, ponos en contexto e 
relaciónaos con outras circunstancias contemporáneas. 

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

 Describe os principais fitos históricos e os aspectos máis significativos da civilización latina, e analiza a súa influencia no 
devir histórico posterior. 

 Explica a romanización de Hispania e da Gallaecia, describe as súas causas e delimita as súas fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES EN CASO DE DOCENCIA NON PRESENCIAL 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

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. 
LAB.1.5.1. Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en relación co termo de orixe. 
LAB2.3.1. Le en voz alta textos latinos de certa extensión coa pronuncia correcta. 
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. 
LAB3.3.1. 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. 
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. 
LAB4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal e pronominal latina, e explica as principais funcións que realizan dentro da oración. 
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. 
LAB5.4.1. Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinala os trazos que os caracterizan e establece relacións entre os deuses máis importantes. 
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. 
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. 
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. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

A aprendizaxe dos estándares indicados va encamiñada á adquisición das competencias que consideramos imprescindibles : 

 Aprender a aprender 

 Competencia dixital 

 Comunicación lingüística 

 Competencias sociais e cívicas 
 



INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

 

 

  CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN  

 

 
  

Instrumentos de avaliación Ponderación 

Probas escritas (exames) 
Probas virtuais alternativas en caso 
de docencia non presencial 

75 % 

Actividades realizadas na casa  5 % 

Probas orais 5 % 

Rúbrica de producións 10% 

Rúbrica de Observación. Cadro de 
observación e rexistro de incidencias 
da actitude do alumno na aula 
(caderno da profesora) 
En caso de docencia virtual, 
rexistrarase de igual modo a 
asistencia e participación nas clases 
virtuais. 

5% 

 
 



  PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN  
A avaliación do proceso de aprendizaxe dos alumnos e alumnas levarase a cabo por medio dos seguintes instrumentos: 

Traballo diario 

É labor fundamental do profesorado a observación e o control do traballo diario do alumno mediante: 
-preguntas frecuentes na aula. 
-seguimento do caderno do alumno. 
-control de asistencia e puntualidade. 
-observación do grao de participación na clase. 
-valoración da actitude. 
Deste xeito a profesora observará as dificultades, os avances ou os erros máis frecuentes do alumnado e poderá atendelos axeitadamente. 

Probas específicas 
En cada avaliación haberá probas escritas (previamente concertadas ou sen aviso previo). As probas recollerán o exposto durante o período correspondente, sen que representen unha dificultade insuperable 

para o alumno que traballou a cotío. 
No que respecta ós exames de avaliación, faranse dous en cada trimestre, dos que o segundo contará dous terzos, pois dado o carácter de avaliación continua, en cada exame entra sempre a materia dada  

ata ese momento. 
Os exames constarán dun texto de entre unha e catro liñas ou de entre unha e catro oracións individuais, de dificultade progresiva segundo avance o curso, que se terán que analizar morfosintacticamente e 

traducir. Aparecerán, tamén, preguntas referidas a contidos morfolóxicos ou sintácticos explicados en clase. Finalmente, poderá haber preguntas referidas aos temas do bloque de legado, así como sobre cuestións de 
léxico. 

Ao longo do curso o alumnado deberá realizar, individualmente ou en pequeno grupo, un traballo en soporte dixital sobre algún dos temas de cultura que se estudiarán, que deberán expoñer na clase, e que 
terá a súa cualificación ao final do curso. 

 

Produción  
É importante que o alumno se achegue ao mundo clásico directamente, así como que controle os mecanismos para facer traballos de investigación, polo que deberá traballar tamén fóra das horas lectivas. 

Valorarase: 
-a puntualidade na data de entrega prevista. 
-a presentación do traballo. 
-a comprensión e síntese do tema motivo do traballo. 
-a elaboración persoal. 
-a exposición oral. 
-a comprensión lectora. 

 

a) Respecto á corrección e cualificación das probas, establécense os seguintes criterios: 

Cada falta leve penalizarase con 0,25 puntos; cada falta grave penalizarase con 0,5; consideraranse faltas graves: 

 non identificar correctamente a categoría morfolóxica dunha palabra; 

 non identificar correctamente o caso ou casos das palabras con flexión casual ou as categorías dunha forma verbal; 

 asignar a un caso unha función sintáctica que non lle corresponda; 

 A ortografía valorarase e computarase sempre en calquera documento escrito que se presente, de forma que se restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía, puntuación ou expresión ata un máximo 
de 1 punto. 

b)   A valoración do apartado B realizarase coa constatación de que teñan feitas e, no seu caso, corrixidas, as actividades diarias. 
 

    



c) A valoración das probas orais realizarase procurando que o alumnado interveña canto máis mellor, facéndolles ver que se trata dunha nota máis, igual de importante. Lembraráselles ademais que servirá 
para compensar as diminucións que se produzan no apartado F. 

d) Nos traballos valorarase o esforzo, a presentación dos traballos igual que os contidos, do mesmo xeito que será importante a puntualidade á hora de entregar a tarefa encomendada. 
Valorarase moi positivamente ese querer facer as cousas na aula. 

e) A valoración do apartado de observación realizarase do xeito seguinte: cada alumno disporá de 10 puntos iniciais por trimestre que se irán reducindo en función das faltas de: 
- Asistencia non xustificada e puntualidade, 
- atención e 
- comportamento. 
Diminución que se poderá compensar pola súa participación na clase, de tal xeito que o máximo de puntos ao final do trimestre non poderá ser superior a 10. 
En consecuencia co reflectido nos puntos anteriores, a cualificación de cada trimestre indicarase en cifras, podendo expresarse ata un decimal, e obterase así: 

Cualificación: Apdo A x 0,8+ Apdo B x 0,025 + Apdo C x 0,025 + Apdo D x 0,05 + Apdo E x 0,05 + Apdo F x 0,05 

A cualificación obtida en cada trimestre redondearase, de ser o caso, ao enteiro máis próximo. 

Dado que os contidos desta materia son acumulables, pois en cada trimestre avaliarase non só a materia nova senón a xa avaliada, o aprobado dunha avaliación suporá a recuperación dun eventual suspenso 
nunha anterior. 

Non aprobará o curso quen no exame final non acade polo menos o 40% dos puntos asignados á tradución e o 35% dos asignados á teoría gramatical. En todo caso a nota poderase matizar en función do traballo 
realizado polo alumno ao longo de todo o curso. Isto inclúe especialmente as colaboracións voluntarias nas ferramentas dixitais, que se valorarán moi positivamente á hora de matizar a cualificación final. 

A nota final do curso será a media ponderada das notas das 3 avaliacións (previas ao redondeo): 

(1ªAval x 1+ 2ª Aval x 2+ 3ªAval x 3) : 6 


