
 
 
 
 
 
 

 

IES CANIDO – INFORMACIÓN BÁSICA DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

Materia LATÍN II    Nivel 2º BACHARELATO 

Profesora MAGDALENA ZAMBRANO SALGUEIRO    Curso 2020/2021  

  OBXECTIVOS e CONTIDOS   
        

  OBXECTIVOS   CONTIDOS   
 1. Identificar os principais aspectos e realizacións culturais de Roma, con especial atención á literatura e          Literatura   

1ªAVAL. recoñecer os elementos desa herdanza latina que permanecen no mundo e na cultura   actual e   Consideracións previas. A historia dos soportes da escritura. A historia da conservación dos textos antigos. A historia da 
 consideralos como unha das claves para a interpretación deste.   transmisión da literatura latina.     

2. Valorar as achegas do legado cultural de Roma, especialmente da literatura, como elemento                    A poesía épica: 
ntegrador de diferentes correntes de pensamento e actitudes (éticas, estéticas) que conforman o ámbito A fábula: Fedro   

cultural europeo ao que o alumnado pertence. O teatro: Plauto 
 

3. Desenvolver o sentimento de pertenza á unidade cultural que é Europa, en cuxa base está o mundo      Lecturas indicadas pola CIUG relacionadas cos temas vistos.  

 

 

latino, con actitudes de tolerancia e respecto cara aos seus distintos pobos e os doutras zonas do mundo. Evolución fonética e formación do léxico latino  

 
 

 4. Buscar información sobre aspectos relevantes da civilización romana, indagando en documentos e en   Do latín ás linguas romances. Composición e derivación. As vogais tónicas. Os ditongos. 
 

 fontes variadas, con aplicación das novas tecnoloxías, analizalos criticamente e constatar a súa presenza   Derivación: os substantivos nominais e verbais. Os adxectivos. 
 

 ao longo da historia. Léxico 
 

 5. Identificar os principais cambios na evolución do léxico latino ás linguas romances de España,                O significado das palabras: campo semántico da natureza. dos edificios e do ceo. 
 

 contribuíndo así a un mellor coñecemento e aprecio desas linguas por parte dos alumnos e as alumnas. 50 locucións e 25 topónimos da lista elaborada pola CIUG. 
  

6. Identificar a orixe latina do acervo léxico das linguas romances faladas polo alumnado, así como os       O uso do dicionario: o enunciado de substantivos, adxectivos e verbos. A definición dunha palabra  
principais procedementos de composición e derivación do latín e a súa permanencia nas linguas                  Morfoloxía  
romances. O sistema das declinacións latinas.  Identificación da morfoloxía nominal nas declinacións latinas, así como das súas 
7. Recoñecer o papel integrador do latín en distintas áreas da ciencia, filosofía, historia, literatura, arte,     particularidades de declinación, xénero e número. O sistema das declinacións latinas. 
arquitectura e en xeral na cultura e historia de Occidente. O adxectivo. Graos do adxectivo.  
8. Coñecer e utilizar os aspectos fonéticos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua latina,                   O sistema pronominal latino. Pronomes interrogativos e indefinidos. Os numerais. 
aplicándoos correctamente na interpretación e tradución de textos orixinais latinos. As preposicións impropias.  
9. Analizar e interpretar textos diversos, traducidos e orixinais, mediante unha lectura comprensiva,         Identificación da morfoloxía verbal latina dos sistemas de presente e perfecto activo e pasivo. Conxugación de verbos 
distinguindo os xéneros literarios, as súas características esenciais e evolución, e analizando a estrutura     regulares. 
lingüística, o pensamento e a ideoloxía que neles se reflicte, cunha actitude crítica ante o mundo latino e  Recoñecemento dos procedementos morfolóxicos na formación dos distintos tipos de perfecto.  
o mundo actual. Identificación da formación do imperativo latino. 
 Os verbos depoñentes e semidepoñentes. Os verbos irregulares volo, nolo, malo. 
 Sintaxe 
 A conxunción subordinante cum. As funcións dos casos. Valores de ut e ne. 
 Textos 
 Tradución de textos relacionados cos contidos das unidades vistas. 
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OBXECTIVOS  CONTIDOS 

   
1. Identificar os principais aspectos e realizacións culturais de Roma, con especial atención á        Literatura 
literatura e recoñecer os elementos desa herdanza latina que permanecen no mundo e na  A poesía lírica: Horacio 
cultura actual e consideralos como unha das claves para a interpretación deste.  A historiografía:Tito Livio  
2. Valorar as achegas do legado cultural de Roma, especialmente da literatura, como                Lecturas indicadas pola CIUG relacionadas cos temas vistos.  
elemento integrador de diferentes correntes de pensamento e actitudes (éticas, estéticas)         Evolución fonética e formación do léxico latino. Do latín ás linguas romances: as consoantes simples iniciais.  
que conforman o ámbito cultural europeo ao que o alumnado pertence. consoantes  simples  en  sílaba  interior.  os  grupos  consonánticos  iniciais.  as  consoantes  simples 
3. Desenvolver o sentimento de pertenza á unidade cultural que é Europa, en cuxa base está finais.Derivación: os adverbios de modo e os verbos. Os cambios fonéticos. Os prefixos inseparables. 
o mundo latino, con actitudes de tolerancia e respecto cara aos seus distintos pobos e os          Léxico. O significado das palabras: campo semántico da sociedade o exército e a vida privada, 
doutras zonas do mundo. do corpo humano e dos sentimentos. O uso do dicionario: a definición das preposicións e de compostos.A 
4. Buscar información sobre aspectos relevantes da civilización romana, indagando en definición dunha palabra. 
documentos  e  en  fontes  variadas,  con  aplicación  das  novas  tecnoloxías,  analízalos             100 locucións e 50 topónimos da lista elaborada pola CIUG. 
criticamente e constatar a súa presenza ao longo da historia. Morfoloxía 
5. Identificar os principais cambios na evolución do léxico latino ás linguas romances de          Os substantivos verbais: infinitivo, xerundio e supino. 
España, contribuíndo así a un mellor coñecemento e aprecio desas linguas por parte dos           Os adxectivos verbais: participio e xerundivo. A conxugación perifrástica. 
alumnos e as alumnas. Os verbos defectivos e impersoais. 
6. Identificar a orixe latina do acervo léxico das linguas romances faladas polo alumnado, así  
como os principais procedementos de composición e derivación do latín e a súa permanencia  Sintaxe. 
nas linguas romances. A oración composta. Coordinación e subordinación.  A oración subordinada de infinitivo. 
7. Recoñecer o papel integrador do latín en distintas áreas da ciencia, filosofía, historia,          Textos 
literatura, arte, arquitectura e en xeral na cultura e historia de Occidente. Tradución de textos relacionados cos contidos das unidades vistas.  
8. Coñecer e utilizar os aspectos fonéticos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua latina, 
aplicándoos correctamente na interpretación e tradución de textos orixinais latinos.  
9. Analizar e interpretar textos diversos, traducidos e orixinais, mediante unha lectura 
comprensiva, distinguindo os xéneros literarios, as súas características esenciais e evolución, e 
analizando a estrutura lingüística, o pensamento e a ideoloxía que neles se reflicte, cunha 
actitude crítica ante o mundo latino e o mundo actual. 

 

OBXECTIVOS  CONTIDOS 
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1. Identificar os principais aspectos e realizacións culturais de Roma, con especial atención á    Literatura 
literatura e recoñecer os elementos desa herdanza latina que permanecen no mundo e na       A oratoria en Roma: Cicerón. 
cultura actual e consideralos como unha das claves para a interpretación deste. Lecturas indicadas pola CIUG relacionadas co tema visto.  
2. Valorar as achegas do legado cultural de Roma, especialmente da literatura, como              Evolución fonética e formación do léxico latino 
elemento integrador de diferentes correntes de pensamento e actitudes (éticas, estéticas)       Do latín ás linguas romances: os grupos consonánticos interiores. Os grupos consonánticos secundarios. 
que conforman o ámbito cultural europeo ao que o alumnado pertence. Derivación e composición: Composición mediante adverbios Recoñecemento dos principais procedementos de 
3. Desenvolver o sentimento de pertenza á unidade cultural que é Europa, en cuxa base está formación do léxico latino mediante composición e derivación estudados ao longo do curso. Os prefixos 
o mundo latino, con actitudes de tolerancia e respecto cara aos seus distintos pobos e os separables. 
doutras zonas do mundo. Léxico  
4. Buscar información sobre aspectos relevantes da civilización romana, indagando en            O significado das palabras: campo semántico das ciencias naturais. campo semántico das ciencias exactas. 
documentos  e  en  fontes  variadas,  con  aplicación  das  novas  tecnoloxías,  analizalos Campo semántico das ciencias sociais. Campo semántico da lingua e a literatura. 
criticamente e constatar a súa presenza ao longo da historia. O uso do dicionario: análise e comentario de termos e os seus artigos.  
5. Identificar os principais cambios na evolución do léxico latino ás linguas romances de          A totalidade da lista da CIUG: 150 locucións e 75 topónimos. 
España, contribuíndo así a un mellor coñecemento e aprecio desas linguas por parte dos           Morfoloxía  
alumnos e as alumnas. O relativo. Identificación das formas e valores dos relativos 
6. Identificar a orixe latina do acervo léxico das linguas romances faladas polo alumnado, así   Sintaxe 
como os principais procedementos de composición e derivación do latín e a súa permanencia  A oración subordinada de relativo. Principais usos e valores. 
nas linguas romances. As oracións interrogativas. Recoñecemento das oracións interrogativas directas e indirectas, a súa sintaxe e 
7. Recoñecer o papel integrador do latín en distintas áreas da ciencia, filosofía, historia, principais usos e valores. 
literatura, arte, arquitectura e en xeral na cultura e historia de Occidente. A subordinación mediante conxunción. Recoñecemento das oracións subordinadas mediante conxunción, a súa 
8. Coñecer e utilizar os aspectos fonéticos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua latina, sintaxe e principais usos e valores 
aplicándoos correctamente na interpretación e tradución de textos orixinais latinos. Textos  
9. Analizar e interpretar textos diversos, traducidos e orixinais, mediante unha lectura            Tradución de textos relacionados cos contidos das unidades 
vistas. comprensiva, distinguindo os xéneros literarios, as súas características esenciais 
 e evolución, e analizando a estrutura lingüística, o pensamento e a ideoloxía que neles 
 se reflicte, cunha actitude crítica ante o mundo latino e o mundo actual. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e MÍNIMOS ESIXIBLES   
CRITERIOS DE AVALIACIÓN   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  MÍNIMOS  

   
 

Distinguir  e  identificar  palabras  patrimoniais,  cultismos  e  Recoñece  e  distingue  a  partir  do  étimo  latino 
 

semicultismos.   Recoñece e distingue a partir do étimo latino termos patrimoniais, semicultismos e cultismos, e explica as evolucións que se producen. termos patrimoniais, semicultismos e cultismos. 
 

Coñecer e aplicar as regras da evolución fonética e recoñecer os Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao 
 

procesos de evolución semántica do latín ao galego e ao castelán, sufriron procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal do étimo latino. castelán,  aplicando  as  regras  fonéticas  de 
 

partindo dos étimos latinos.   Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, diferenciando lexemas e morfemas, e procurando exemplos noutros termos nos que evolución. 
 

Coñecer as categorías gramaticais.   estean presentes. Identifica e distingue en palabras propostas os seus 
 

Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras.  Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. formantes, diferenciando lexemas e morfemas. 
 

Realizar a análise morfolóxica das palabras dun texto latino  eIdentifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas nominais e pronominais, declínaas e sinala o se u equivalente en galego Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun 
 

enuncialas.   e en castelán. texto latino, identifica correctamente os seus 
 

Identificar, declinar  e  traducir  todas  as  formas  nominais e Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal, nominal e pronominal latina para realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario. formantes e sinala o seu enunciado. 
 

pronominais.   Identifica con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e en castelán Identifica con seguridade e axudándose do 
 

Identificar, conxugar, traducir e efectuar a retroversión de todas as Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto para efectuar correctamente a súa tradución. dicionario calquera tipo de formas nominais, 
 

formas verbais.   Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións sintácticas latinas, e relaciónaas con construcións análogas existentes noutras pronominais e verbais, declínaas/ conxúgaas e 
 

Coñecer e  aplicar  os  coñecementos  da  sintaxe  nominal e linguas que coñeza. sinala o seu equivalente en galego e en castelán. 
 

pronominal para a tradución de textos latinos.   Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada elementos sintácticos propios da lingua latina, e relaciónaos para traducilos cos seus Nomea os aspectos máis salientables referentes á 
 

Recoñecer e clasificar as oracións e as construcións sintácticas equivalentes en galego e en castelán. transmisión dos textos clásicos ao longo do tempo. 
 

latinas.   Define e comprende os conceptos de oración composta, coordinación e subordinación, sinala exemplos nos textos e recoñece os tipos de oracións Describe as características esenciais dos xéneros 
 

Relacionar  e  aplicar  coñecementos  sobre  elementos e compostas, tanto coordinadas como subordinadas, así como os nexos que as caracterizan. literarios latinos e autores estudados, e identifica e 
 

construcións sintácticas en interpretación e tradución de textos Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas correctamente e explica as súas funcións. sinala a súa presenza en textos propostos. 
 

latinos.   Nomea os aspectos máis salientables referentes á transmisión dos textos clásicos ao longo do tempo. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e 
 

Definir, comprender e recoñecer os diferentes tipos de oracións Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica e sinala a súa presenza en textos propostos. sintáctica de textos latinos para efectuar 
 

compostas coordinadas e subordinadas.   Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos relacionados coa literatura latina. correctamente a súa tradución. 
 

Coñecer as funcións das formas non persoais do verbo: infinitivo, Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no seu contexto cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas. Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario, 
 

participio, xerundio, xerundivo e supino.   Realiza comentarios de textos latinos e sitúaos no tempo, explicando a súa estrutura, se a extensión da pasaxe o permite, e as súas características analizando e valorando correctamente a 
 

Enumerar os principais factores da transmisión da literatura latina esenciais, e identifica o xénero ao que pertencen. información gramatical que proporciona, e 
 

ao longo dos períodos históricos, e describir os soportes da Analiza o diferente uso que se fixo dos textos latinos, explorando o mantemento dos xéneros e os temas da literatura latina mediante exemplos da identifica en cada caso o termo máis acaído na 
 

escritura na Antigüidade e a súa evolución.   literatura contemporánea. lingua propia, en función do contexto e do estilo 
 

Coñecer as características dos xéneros literarios latinos, os seus Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a influencia da tradición grecolatina en textos de autores/as contemporáneos/as, e sérvese empregado polo autor, para unha correcta 
 

autores, as obras máis representativas e as súas influencias na deles para comprender e explicar o mantemento dos xéneros e dos temas procedentes da cultura grecolatina, describindo os seus aspectos esenciais tradución do texto. 
 

literatura posterior.   e os tratamentos que reciben. Recoñece e explica o significado dos topónimos e 
 

Coñecer os fitos esenciais da literatura latina como base literaria Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos para efectuar correctamente a súa tradución. expresións latinas estudados. 
 

da literatura e da cultura europea e occidental.   Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario, analizando e valorando correctamente a información gramatical que proporciona, e identifica en  
 

Analizar, interpretar e situar no tempo textos mediante lectura cada caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do contexto e do estilo empregado polo autor, para unha correcta tradución do texto.  
 

comprensiva,  distinguindo  xénero,  época,  características e Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos e literarios de textos.  
 

estrutura, se a extensión da pasaxe o permite.   Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos partindo de referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con  
 

Establecer relacións e paralelismos entre a literatura clásica e a coñecementos adquiridos previamente.  
 

posterior.   Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do texto.  
 

Realizar a tradución e interpretación de textos latinos orixinais.  Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos correctamente ao galego e ao castelán.  
 

Utilizar  o  dicionario,  analizar  e  valorar  correctamente a Deduce o significado de palabras e expresións latinas non estudadas a partir do contexto, ou de palabras ou expresións da súa lingua ou doutras  
 

información gramatical que proporciona e procurar o termo máis linguas que coñeza.  
 

acaído na lingua propia para a tradución do texto.   Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico común e especializado do galego e do castelán.  
 

Realizar comentarios lingüísticos, históricos e literarios de textos Comprende, explica e emprega na lingua propia e no contexto axeitado locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe literaria,  
 

de autores latinos.   xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica.  
 

Coñecer  o  contexto  social,  cultural  e  histórico dos  textos Recoñece e explica o significado dos helenismos e dos latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en España, e explica o seu  
 

traducidos.   significado a partir do termo de orixe.  
 

Identificar as características formais dos textos.     
 

Coñecer, identificar e traducir termos latinos pertencentes ao   
 

vocabulario especializado: léxico literario, científico e filosófico.    
 

Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen nas   
 

linguas dos/das estudantes.     
 

Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso actual   
 

e saber empregalas nun contexto axeitado.     
 

Recoñecer a presenza de latinismos e helenismos na linguaxe   
 

científica e na fala culta, e deducir o seu significado a partir dos   
 

correspondentes termos latinos e gregos.     
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Distinguir e identificar palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.   Recoñece e distingue a partir do étimo latino 
Coñecer e aplicar as regras da evolución fonética e recoñecer os procesos de Recoñece e distingue a partir do étimo latino termos patrimoniais, semicultismos e cultismos, e explica as evolucións que se producen. termos patrimoniais, semicultismos e cultismos. 
evolución semántica do latín ao galego e ao castelán, partindo dos étimos Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao 
latinos.   que sufriron procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal do étimo latino. castelán,  aplicando  as  regras  fonéticas  de 
Coñecer as categorías gramaticais.   Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, diferenciando lexemas e morfemas, e procurando exemplos noutros evolución. 
Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras.   termos nos que estean presentes. Identifica e distingue en palabras propostas os seus 
Realizar a análise morfolóxica das palabras dun texto latino e enuncialas.  Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. formantes, diferenciando lexemas e morfemas. 
Identificar, declinar e traducir todas as formas nominais e pronominais.  Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun 
Identificar, conxugar, traducir e efectuar a retroversión de todas as formas en galego e en castelán. texto latino, identifica correctamente os seus 
verbais.   Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal, nominal e pronominal latina para realizar traducións e retroversións, axudándose do formantes e sinala o seu enunciado. 
Coñecer e aplicar os coñecementos da sintaxe nominal e pronominal para a dicionario. Identifica con seguridade e axudándose do 
tradución de textos latinos.   Identifica con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e en dicionario calquera tipo de formas nominais, 
Recoñecer e clasificar as oracións e as construcións sintácticas latinas.  castelán pronominais e verbais, declínaas/ conxúgaas e 
Relacionar  e  aplicar  coñecementos  sobre  elementos  e construcións Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto para efectuar correctamente a súa tradución. sinala o seu equivalente en galego e en castelán. 
sintácticas en interpretación e tradución de textos latinos.   Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións sintácticas latinas, e relaciónaas con construcións análogas existentes Nomea os aspectos máis salientables referentes á 
Definir, comprender e recoñecer os diferentes tipos de oracións compostas noutras linguas que coñeza. transmisión dos textos clásicos ao longo do tempo. 
coordinadas e subordinadas.   Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada elementos sintácticos propios da lingua latina, e relaciónaos para traducilos Describe as características esenciais dos xéneros 
Coñecer as funcións das formas non persoais do verbo: infinitivo, participio, cos seus equivalentes en galego e en castelán. literarios latinos e autores estudados, e identifica e 
xerundio, xerundivo e supino.   Define e comprende os conceptos de oración composta, coordinación e subordinación, sinala exemplos nos textos e recoñece os tipos de sinala a súa presenza en textos propostos. 
Enumerar os principais factores da transmisión da literatura latina ao longo oracións compostas, tanto coordinadas como subordinadas, así como os nexos que as caracterizan. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e 
dos períodos históricos, e describir os soportes da escritura na Antigüidade e Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas correctamente e explica as súas funcións. sintáctica de textos latinos para efectuar 
a súa evolución.   Nomea os aspectos máis salientables referentes á transmisión dos textos clásicos ao longo do tempo. correctamente a súa tradución. 
Coñecer as características dos xéneros literarios latinos, os seus autores, as Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica e sinala a súa presenza en textos propostos. Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario, 
obras máis representativas e as súas influencias na literatura posterior.  Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos relacionados coa literatura latina. analizando e valorando correctamente a 
Coñecer os fitos esenciais da literatura latina como base literaria da Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no seu contexto cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas. información gramatical que proporciona, e 
literatura e da cultura europea e occidental.   Realiza comentarios de textos latinos e sitúaos no tempo, explicando a súa estrutura, se a extensión da pasaxe o permite, e as súas identifica en cada caso o termo máis acaído na 
Analizar, interpretar e situar no tempo textos mediante lectura comprensiva, características esenciais, e identifica o xénero ao que pertencen. lingua propia, en función do contexto e do estilo 
distinguindo xénero, época, características e estrutura, se a extensión da Analiza o diferente uso que se fixo dos textos latinos, explorando o mantemento dos xéneros e os temas da literatura latina mediante empregado polo autor, para unha correcta 
pasaxe o permite.   exemplos da literatura contemporánea. tradución do texto. 
Establecer relacións e paralelismos entre a literatura clásica e a posterior.  Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a influencia da tradición grecolatina en textos de autores/as contemporáneos/as, e Recoñece e explica o significado dos topónimos e 
Realizar a tradución e interpretación de textos latinos orixinais.   sérvese deles para comprender e explicar o mantemento dos xéneros e dos temas procedentes da cultura grecolatina, describindo os seus expresións latinas estudados 
Utilizar  o  dicionario,  analizar  e  valorar  correctamente  a información aspectos esenciais e os tratamentos que reciben.  

gramatical que proporciona e procurar o termo máis acaído na lingua propia Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos para efectuar correctamente a súa tradución.  

para a tradución do texto.   Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario, analizando e valorando correctamente a información gramatical que proporciona, e  

Realizar comentarios lingüísticos, históricos e literarios de textos de autores identifica en cada caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do contexto e do estilo empregado polo autor, para unha correcta  
latinos.   tradución do texto.  

Coñecer o contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.  Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos e literarios de textos.  

Identificar as características formais dos textos.   Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos partindo de referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con  

Coñecer, identificar e traducir termos latinos pertencentes ao vocabulario coñecementos adquiridos previamente.  

especializado: léxico literario, científico e filosófico.   Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do texto.  
Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas dos/das Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos correctamente ao galego e ao castelán.  

estudantes.   Deduce o significado de palabras e expresións latinas non estudadas a partir do contexto, ou de palabras ou expresións da súa lingua ou  

Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso actual e saber doutras linguas que coñeza.  

empregalas nun contexto axeitado.   Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico común e especializado do galego e do castelán.  
Recoñecer a presenza de latinismos e helenismos na linguaxe científica e na Comprende, explica e emprega na lingua propia e no contexto axeitado locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe  

fala culta, e deducir o seu significado a partir dos correspondentes termos literaria, xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica.  

latinos e gregos.   Recoñece e explica o significado dos helenismos e dos latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en España, e  

   explica o seu significado a partir do termo de orixe.  

      



 
 
 
 
 
 
 
 

 3
ª A

V
A 

  
Distinguir e identificar palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.   Recoñece e distingue a partir do étimo latino 
Coñecer e aplicar as regras da evolución fonética e recoñecer os procesos de Recoñece e distingue a partir do étimo latino termos patrimoniais, semicultismos e cultismos, e explica as evolucións que se producen. termos patrimoniais, semicultismos e cultismos. 
evolución semántica do latín ao galego e ao castelán, partindo dos étimos Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao 
latinos.   que sufriron procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal do étimo latino. castelán,  aplicando  as  regras  fonéticas  de 
Coñecer as categorías gramaticais.   Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, diferenciando lexemas e morfemas, e procurando exemplos noutros evolución. 
Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras.   termos nos que estean presentes. Identifica e distingue en palabras propostas os seus 
Realizar a análise morfolóxica das palabras dun texto latino e enuncialas.  Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. formantes, diferenciando lexemas e morfemas. 
Identificar, declinar e traducir todas as formas nominais e pronominais.  Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu  equivalente Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun 
Identificar, conxugar, traducir e efectuar a retroversión de todas as formas en galego e en castelán. texto latino, identifica correctamente os seus 
verbais.   Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal, nominal e pronominal latina para realizar traducións e retroversións, axudándose do formantes e sinala o seu enunciado. 
Coñecer e aplicar os coñecementos da sintaxe nominal e pronominal para a dicionario. Identifica con seguridade e axudándose do 
tradución de textos latinos.   Identifica con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e en dicionario calquera tipo de formas nominais, 
Recoñecer e clasificar as oracións e as construcións sintácticas latinas.  castelán pronominais e verbais, declínaas/ conxúgaas e 
Relacionar  e  aplicar  coñecementos  sobre  elementos  e construcións Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto para efectuar correctamente a súa tradución. sinala o seu equivalente en galego e en castelán. 
sintácticas en interpretación e tradución de textos latinos.   Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións sintácticas latinas, e relaciónaas con construcións análogas existentes Nomea os aspectos máis salientables referentes á 
Definir, comprender e recoñecer os diferentes tipos de oracións compostas noutras linguas que coñeza. transmisión dos textos clásicos ao longo do tempo. 
coordinadas e subordinadas.   Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada elementos sintácticos propios da lingua latina, e relaciónaos para traducilos Describe as características esenciais dos xéneros 
Coñecer as funcións das formas non persoais do verbo: infinitivo, participio, cos seus equivalentes en galego e en castelán. literarios latinos e autores estudados, e identifica e 
xerundio, xerundivo e supino.   Define e comprende os conceptos de oración composta, coordinación e subordinación, sinala exemplos nos textos e recoñece os tipos de sinala a súa presenza en textos propostos. 
Enumerar os principais factores da transmisión da literatura latina ao longo oracións compostas, tanto coordinadas como subordinadas, así como os nexos que as caracterizan. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e 
dos períodos históricos, e describir os soportes da escritura na Antigüidade e Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas correctamente e explica as súas funcións. sintáctica de textos latinos para efectuar 
a súa evolución.   Nomea os aspectos máis salientables referentes á transmisión dos textos clásicos ao longo do tempo. correctamente a súa tradución. 
Coñecer as características dos xéneros literarios latinos, os seus autores, as Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica e sinala a súa presenza en textos propostos. Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario, 
obras máis representativas e as súas influencias na literatura posterior.  Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos relacionados coa literatura latina. analizando e valorando correctamente a 
Coñecer os fitos esenciais da literatura latina como base literaria da Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no seu contexto cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas. información gramatical que proporciona, e 
literatura e da cultura europea e occidental.   Realiza comentarios de textos latinos e sitúaos no tempo, explicando a súa estrutura, se a extensión da pasaxe o permite, e as súas identifica en cada caso o termo máis acaído na 
Analizar, interpretar e situar no tempo textos mediante lectura comprensiva, características esenciais, e identifica o xénero ao que pertencen. lingua propia, en función do contexto e do estilo 
distinguindo xénero, época, características e estrutura, se a extensión da Analiza o diferente uso que se fixo dos textos latinos, explorando o mantemento dos xéneros e os temas da literatura latina mediante empregado polo autor, para unha correcta 
pasaxe o permite.   exemplos da literatura contemporánea. tradución do texto. 
Establecer relacións e paralelismos entre a literatura clásica e a posterior.  Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a influencia da tradición grecolatina en textos de autores/as contemporáneos/as, e Recoñece e explica o significado dos topónimos e 
Realizar a tradución e interpretación de textos latinos orixinais.   sérvese deles para comprender e explicar o mantemento dos xéneros e dos temas procedentes da cultura grecolatina, describindo os seus expresións latinas estudados. 
Utilizar  o  dicionario,  analizar  e  valorar  correctamente  a información aspectos esenciais e os tratamentos que reciben.  

gramatical que proporciona e procurar o termo máis acaído na lingua propia Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos para efectuar correctamente a súa tradución.  

para a tradución do texto.   Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario, analizando e valorando correctamente a información gramatical que proporciona, e  
Realizar comentarios lingüísticos, históricos e literarios de textos de autores identifica en cada caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do contexto e do estilo empregado polo autor, para unha correcta  
latinos.   tradución do texto.  

Coñecer o contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.  Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos e literarios de textos.  

Identificar as características formais dos textos.   Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos partindo de referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con  

Coñecer, identificar e traducir termos latinos pertencentes ao vocabulario coñecementos adquiridos previamente.  
especializado: léxico literario, científico e filosófico.   Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do texto.  

Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas dos/das Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos correctamente ao galego e ao castelán.  

estudantes.   Deduce o significado de palabras e expresións latinas non estudadas a partir do contexto, ou de palabras ou expresións da súa lingua ou  

Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso actual e saber doutras linguas que coñeza.  

empregalas nun contexto axeitado.   Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico común e especializado do galego e do castelán.  
Recoñecer a presenza de latinismos e helenismos na linguaxe científica e na Comprende, explica e emprega na lingua propia e no contexto axeitado locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe  

fala culta, e deducir o seu significado a partir dos correspondentes termos literaria, xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica.  

latinos e gregos.   Recoñece e explica o significado dos helenismos e dos latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en España, e  

   explica o seu significado a partir do termo de orixe.  

      



 
 

 APRENDIZAXES MÍNIMAS EN CASO DE DOCENCIA NON PRESENCIAL 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

LA2B1.1.1. Recoñece e distingue a partir do étimo latino termos patrimoniais, semicultismos e cultismos, e explica as evolucións que se producen 
nun e noutro caso. 

LA2B1.2.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñe ce palabras da súa 
lingua que sufriron procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal do étimo latino. 

LA2B2.2.1. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, diferenciando lexemas e morfemas, e procurando exemplos noutros 
termos nos que estean presentes. 

LA2B2.3.1. Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado.  
LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu 

equivalente en galego e en castelán. 
LA2B2.4.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina para realizar traducións e retroversións, axudándose do 

dicionario. 
LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e 

en castelán 
LA2B2.5.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario. 
LA2B3.1.1. Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto para efectuar correctamente a súa traduc ión.  
LA2B3.2.1. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións sintácticas latinas, e relaciónaas con construcións análogas 

existentes noutras linguas que coñeza. 
LA2B3.4.1. Define e comprende os conceptos de oración composta, coordinación e subordinación, sinala exemplos nos textos e recoñece os tipos 

de oracións compostas, tanto coordinadas como subordinadas, así como os nexos que as caracterizan. 
LA2B3.5.1. Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas correctamente e explica as súas funcións.  
LA2B4.2.1. Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica e sinala a súa presenza en textos propostos. 
LA2B4.3.2. Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no seu contexto cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas. 
LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos para efectuar correctamente a súa tradución. 
LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario, analizando e valorando correctamente a información gramatical que  proporciona, e 

identifica en cada caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do contexto e do estilo empregado polo autor, para unha correcta tradución do 
texto. 

LA2B6.1.1. Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos correctamente ao galego e ao  castelán.  
LA2B6.2.1. Deduce o significado de palabras e expresións latinas non estudadas a partir do contexto, ou de palabras ou expres ións da súa lingua ou 

doutras linguas que coñeza. 
LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico común e especializado do galego e do castelán. 



LA2B6.3.1. Comprende, explica e emprega na lingua propia e no contexto axeitado locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe 
literaria, xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica. 

LA2B6.4.1. Recoñece e explica o significado dos helenismos e dos latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en España, e 
explica o seu significado a partir do termo de orixe. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN  
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
  
  
  

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN Outras indicacións 

Probas (presenciais ou 
telemáticas) 

85% 
No caso excepcional de que un alumno teña 
demostrada a súa capacidade ao longo do curso, 
a utilización das porcentaxes pode variar, no 
eventual caso “dun mal día” no exame final.  Análise das producións 10% 

Observación  5% 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN 
 

 

A avaliación é continua. Realizarase un mínimo dun exame escrito por avaliación. Ademais se procederá a tomar nota da actitude de cada alumno cara a materia, do traballo 
persoal diario, das súas capacidades para a resolución dos problemas que se lles presenten no día a día, todo o cal pasará a formar parte da cualificación final de cada avaliación. 
Faranse ademais as probas escritas, concertadas ou sen avisar, que parezan necesarias para a máis exacta avaliación do alumnado. 
 

En caso de DOCENCIA NON PRESENCIAL: 

Os materiais de traballo estarán á disposición do alumnado na aula virtual. 

O traballo individual será entregado a través da mesma. 

Haberá clase por videoconferencia alomenos tres veces por semana. 

En caso de estaren confinados en datas nas que corresponda facer probas escritas, estas faranse telemáticamente, ben por videoconferencia, ben 
mediante probas que se farán na aula virtual, cun tempo limitado de entrega. 

Haberá aberto un canal de comunicación entre a profesora e o alumnado, vía whatsapp, chat da aula virtual ou correo electrónico, para que poidan 
consultar e aclarar cantas dúbidas lles xordan. 

 

Os exames de avaliación constarán de diversas partes, a saber:  
1-Tradución con dicionario dun texto dunhas 30 palabras (nas avaliacións 2ª e 3ª a extensión do texto aumentará progresivamente ata unas 40 palabras). (6 puntos) 
2-Análise sintáctica dunha parte do texto (1 punto) 
3-Análise morfolóxica de 3 formas nominais do texto (substantivos, adxectivos ou pronomes) e 2 formas verbais tamén do texto (0.75 puntos) 
4- Exercicio no cal terán que facer 2 de entre as seguintes opcións: (1 punto) 
a) Explicar a evolución fonética de 3 palabras; b) Demostrar o emprego correcto de 3 locucións latinas; c) Explicar 3 topónimos; d) Explicar o significado de 3 

prefixos ou sufixos 

5-Expoñer nunha folla por unha cara os coñecementos sobre un xénero literario (1.25 puntos) 

 



NOTA- Queda aberta a posibilidade de facer a proba correspondente aos puntos 4 e 5 en días diferentes ao do exame gramatical e de tradución. Pese a todo a súa contribución á 
cualificación final manterá a proporción fixada. 
 
Non acadará o aprobado quen no exame final non chegue ao 40% dos puntos asignados á tradución, pois nunha materia como esta os coñecementos teóricos nunca poderán 
substituír ao coñecemento da lingua, obxectivo principal da materia. 
 

 

A cualificación final obterase coa aplicación da seguinte fórmula: (Cualificación 1ª av.+ cualif. 2ª av. x 2 + cualif. 3ª av. x 3) : 6 


