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Contribución da materia ao logro das competencias básicas
a) Competencia no coñecemento e a interacción cò mundo físico:   o coñecemento de como se serviron do contorno, de como aproveitaron os  
recursos naturais, de como os transformaron, posibilitará unha meirande facilidade para o coñecemento e a interacción co mundo físico.
b) Competencia Social e cidadá:  o coñecemento das desigualdades existentes nesa sociedade favorece unha reacción crítica ante a discriminación pola 
pertenza a un grupo social ou étnico determinado, ou pola diferenza de sexos.
c) Competencia na autonomía e iniciativa persoal:  o  traballo  cooperativo e a posta en común dos resultados implica  valorar as  achegas doutros 
compañeiros, aceptar posibles erros, comprender a forma de corrixilos e non renderse ante un resultado inadecuado.
d) Competencia cultural e artística: có coñecemento do patrimonio arqueolóxico e artístico romano no noso país e en Europa esta materia potencia o aprecio 
e goce da arte como produto da creación humana e como testemuño da historia, á vez que fomenta o interese pola conservación dese patrimonio. 
e) Competencia de aprender a aprender:   o estudo dos elementos básicos da  lingua latina, na medida en que propicia a disposición e a  
habilidade para organizar a aprendizaxe, favorece as destrezas de autonomía, disciplina e reflexión, exercita a recuperación de datos mediante a  
memorización e sitúa o proceso formativo nun contexto de rigor lóxico.
f) Competencia en comunicación lingüística: o coñecemento da estrutura da lingua latina posibilita unha comprensión profunda da gramática funcional das 
linguas europeas de orixe romance e doutras que comparten co latín o carácter flexivo, ou recibiron unha achega léxica importante da lingua latina. 
g) Tratamento da información e competencia dixital:     coa busca, selección crítica,  e  tratamento da información,  recorrendo a fontes  variadas;  coa 
aplicación de técnicas de síntese, coa identificación de palabras clave e coa distinción entre ideas principais e secundarias; elaboración de textos e coa presentación  
a través de medios informáticos, favorécese a competencia dixital.

Obxectivos/Capacidades terminais
1. Identificar en textos traducidos de autores clásicos e modernos, despois de resumilos, aspectos históricos ou culturais.

2. Distinguir nas diversas manifestacións literarias e artísticas de todos os tempos a mitoloxía clásica como fonte de inspiración e recoñecer no patrimonio 
arqueolóxico as pegadas da romanización.

3. Aplicar as regras básicas de evolución fonética a étimos latinos que dean orixe a termos romances do vocabulario habitual e establecer a relación semántica entre 
un termo patrimonial e un cultismo.

4. Identificar compoñentes de orixe grecolatina en palabras da linguaxe cotiá e no vocabulario específico das ciencias e da técnica, e explicar o seu sentido 
etimolóxico.

5. Recoñecer latinismos e locucións usuais de orixe latina incorporadas ás linguas coñecidas polo alumno e explicar o seu significado en expresións orais e escritas.

6. Recoñecer os elementos morfolóxicos e as estruturas sintácticas elementais da lingua latina e comparalos cos da propia lingua.

7. Traducir textos breves e sinxelos e producir, mediante retroversión, oracións simples utilizando as estruturas propias da lingua latina.

8. Manexar recursos que lle permitan ao alumnado elaborar, guiado polo profesorado, un traballo temático sinxelo sobre calquera aspecto da produción artística e 
técnica, a historia, as institucións, ou a vida cotiá en Roma.

Contidos secuenciados e temporizados

 Nº     
 

 UNIDADES DIDÁCTICAS  Libro TEMPORALIZACIÓN
SESIÓNS/ MES 

Probas Avaliación

1 UNIDADE 1. Lucius, puer romanus. 4 Setembro/outubro x

1ª

2 UNIDADE 2.Familia Claudiae. Roma 
Quadrata

9 Outubro/ novembro x

3 UNIDADE 3. Ubi habitamus? Rex in 
Urbe Roma.

9 Novembro x

4 UNIDADE 4. Quid pueri faciunt? 
SPQR.

5 Xaneiro X

2ª

5 UNIDADE 5. Quid facit? C. I. Caesar. 5 Xaneiro X
6 UNIDADE 6. Ad templum. Imperium 6 Febreiro/marzo x
7 UNIDADE 7. In itinere. Hispania 

Romana.
6 Marzo x

8 UNIDADE 8. In exercitu Romano. 
Graecia et Roma.

6 Abril X

3ª

9 UNIDADE 9. Dies Romanorum. 
Hereditas. Usus et Mos.

6 Maio x

10 UNIDADE 10. In thermis. Educatio et 
ars.

4 Xuño x



Criterios de avaliación

CRITERIOS MÍNIMOS

1) Identificar os elementos morfolóxicos elementais e as estruturas sintácticas básicas da lingua latina e establecer analoxías e diferenzas 
con elementos e estruturas da lingua castelá e galega.

X

2) Realizar mediante análise morfosintácticos correctos, traducións de textos latinos breves e sinxelos de modo literal e producir 
mediante retroversión oracións simples, utilizando as estruturas oracionais básicas da lingua latina.

X

3) Resumir o contido de textos relevantes e significativos traducidos de autores clásicos e modernos e identifica neles aspectos históricos 
ou culturais inserindo comentarios nos que se utilicen os coñecementos adquiridos e facendo unha valoración dos modos de vida, 
costumes e actitudes da sociedade romana en comparación cos das nosas sociedades .

X

4) Distinguir nas diversas manifestacións literarias e artísticas de todos os tempos a mitoloxía clásica como fonte de inspiración e 
recoñecer no patrimonio arqueolóxico as pegadas da romanización, sabendo realizar para iso actividades de procura en fontes diversas, 
incluídas as tecnoloxías da información e a comunicación e manifestando os seus coñecementos comentando textos, mensaxes ou imaxes 
de contido mitolóxico ou referencia arqueolóxica.

X

5) Saber utilizar os mecanismos de evolución fonética e analizar as diferenzas de significado entre palabras dun mesmo  
orixe e aplica as regras básicas de evolución fonética a étimos latinos que dean orixe a termos romances do vocabulario 
habitual.
6) Recoñecer as diferenzas e similitudes básicas entre a estrutura da lingua latina e a das linguas romances coñecidas polo alumnado. X
7) Redactar composicións pautadas nas que se estableza a relación semántica entre un termo patrimonial e un cultismo.
8)  Identificar  xeograficamente  as  linguas  modernas  que  teñen  a  súa  orixe  na  tradición  clásica  latina,  a  partir  do  
coñecemento de palabras de uso común, técnico e científico de raíz latina e explicar o seu sentido etimolóxico. 
9) Elaborar traballos temáticos sinxelos sobre a civilización e produción artística e técnica, a historia ou a lingua de Roma, 
axudándose de mapas e outras técnicas e fontes (escritas, orais, audiovisuais, informáticas), identificando as pegadas 
materiais e culturais da romanización no mundo actual, 
especialmente no Mediterráneo.

X

10) Recoñecer as institucións políticas e xurídicas do mundo clásico latino, establecendo as diferenzas e semellanzas coas do 
mundo actual. 

 11) Sitúar xeograficamente a presenza de manifestacións, construcións e monumentos artísticos de orixe romana que forman 
parte do patrimonio histórico e cultural español, especialmente da actual Galicia. 

X

12) Diferenciar elementos da mitoloxía clásica, axudándose de fontes distintas, con  especial atención ás tecnoloxías da 
información e da comunicación, en manifestacións de diversos contextos expresivos (literarios, iconográficos, expresións 
lingüísticas, termos científicos ou outros). 

X

Recoñece a pervivencia do latín nos nomes de pobos e cidades da España  actual e, particularmente, de Galicia. 

Instrumentos de avaliación

 Probas escritas .
 Exposición escrita dun tema, repertorio de preguntas curtas,  comentario dun texto ou dunha imaxe relativa aos contidos, exercicios  

lingüísticos ou léxicos.
 Probas prácticas: elaboración de pequenos traballos de investigación.
     Probas orais: exposicións orais sobre algún tema. 
 Traballos feitos individualmente ou en grupo. Realización dos resumos, exercicios e comentarios propostos .
 Anotacións procedimentais derivadas da observación directa .  Anotación diaria no caderno do profesor do traballo desenvolvido polo 

alumno. Outras anotacións : relatorio da actividade diaria do alumno ou alumna.

Sistemas de Cualificación

Instrumento de avaliación Ponderación

Probas prácticas : CONCEPTOS,  PROCEDEMENTOS E ACTITUDES 95%

     
      Exposicións orais: COMPETENCIAS.       5 %

A nota da avaliación obterase mediante a seguinte fórmula:
                                                            

                                                                                         (0´95x CP A+ 0´05 x Cmp. ) / 100 = X

Considérase que o alumnado supera unha avaliación cando a nota final, unha vez aplicada a ponderación a cada instrumento de avaliación, alcanza un 5.

Material curricular e individual

• Apuntes elaborados polo propio departamento .
• Libro de texto recomendado. Libros de lectura adaptados ou orixinais.
• Dicionarios  enciclopédicos. Dicionarios de lingua castelá, galega, latina.
• Material audiovisual, Recursos de internet, planos, mapas, maquetas.


