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ASPECTOS COMÚNS DO DEPARTAMENTO

1.  DATOS DO DEPARTAMENTO
PROFESOR/A............... MATERIAS QUE IMPARTE CURSOS GRUPOS
Irene Barreira Rey Latín LOE 4º ESO          A/ B

LAtín LOE 2º BAC A

2. LEXISLACIÓN DE REFERENCIA

                                                       ETAPAS:       ESO E BAC
ESO

• Real Decreto, 1631/2006 , polo que se establecen as ensinanzas mínimas correspondentes á 
• ESO (BOE 5/01/2007) 
• Decreto 133/2007 polo que se establece o currículo da ESO na Comunidade autónoma de 

 Galicia (DOG 13/07/2007) 
• Orde 06/09/2007 pola que se desenvolve a implantación da ESO na Comunidade Autónoma 

de Galicia (DOG 12/09/2007). 
• Orde 21/12/2007 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado da ESO, (DOG 

07/01/2008) 
• Orde 23/06/2008 pola que se modifica a do 21 de decembro de 2007.....(DOG 24/06/2008) 

BAC: 
• Real Decreto, 1467/2007 , polo que se establecen as ensinanzas mínimas correspondentes á 
• BACHARELATO (BOE 06/11/2007). 
• Decreto 126/2008 polo que se establece o currículo do BACH na Comunidade autónoma de 
• Galicia (DOG 23/06/2008) 
• Orde 24/06/2008 pola  que  se  desenvolve  a  organización  e  o currículo  das  ensinanzas  de 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 27/06/2008) 

• Orde 28/07/2009 pola que se establecen medidas para facer efectiva a aplicación da sentenza 
do 02/02/2009 da Sala  Terceira  do Tribunal  Supremo sobre a  avaliación  e  promoción en 
primeiro de bacharelato. (DOG 03/08/2009) 

• Orde) 25/06/2008 pola que se establece a relación de materias optativas do bacharelato e o seu 
currículo e se regula a súa oferta. (DOG 27/06/2008). 

• Orde 23/09/2008 pola que se amplía a oferta de materias optativas do bacharelato (“Literatura 
Galega do Século XX e da Actualidade” e “Literaturas  Hispánicas”)  e se establece o seu 
currículo (DOG 29/09/2008) 
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3. ASPECTOS XERAIS

a.   CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN

O IES Poeta Díaz Castro ubícase no concello de Guitiriz, localidade de carácter rural 

situada na comarca da Terra Chá. 

O alumnado do IES Poeta Díaz Castro procede dos seguintes centros adscritos: CEIP Lagostelle 

(Guitiriz)  e  CEIP  Santo  Estevo  de  Parga  así  como  unha  pequena  proporción  de  alumnado 

procedente do CEIP A Castellana. 

O Claustro do IES está composto por 30 profesores e profesoras. 

Contamos cun Programa de Diversificación Curricular en 4o de ESO e con PCPI.

Durante o vindeiro curso académico o departamento terá un total de alumnos/as repartidos da 

seguinte maneira: 

• CULTURA CLÁSICA: 9 alumnos.

•  LATÍN 4o ESO: 4 alumnas 

• LATÍN 1o BAC: 6 alumno/as. Serán os mesmos que en Grego de 1o BAC. 

• LATÍN 2o BAC: 7. 

Ningún destes alumnos presenta unhas características educativas especiais que non lle permitan 

seguir o normal desenvolvemento das materias. 

O Departamento de LATÍN mantén unha liña de estreita colaboración con Departamentos afíns, 

fundamentalmente  co  Departamento  de  Ciencias  Sociais  e  de  Lengua  Española  e  este  ano 

seguiremos  con  esa  colaboración  tanto  nas  actividades  extraescolares  como  nas  actividades 

complementarias. 

b. REFERENCIA ÁS DIRECTRICES XERAIS FIXADAS NO PROXECTO EDUCATIVO

No Departamento de Latín acatamos, aceptamos e poremos en práctica as directrices establecidas 

no noso proxecto educativo de centro no referente aos obxectivos, metodoloxía e avaliacións . 

Unha das formas de seguilo será mediante a participación nos diferentes plans e programas de 

actuación: plan lector, plan TIC e plan de Convivencia e de Competencias. A estes apartados xa 
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nos referiremos concretamente nesta programación mediante a posible conexión dos mesmos coa 

nosa materia. 

c. REFERENCIA Á INCORPORACIÓN DAS PROPOSTAS DA MEMORIA DO CURSO ANTERIOR

Para poder ter unha continuidade e seguimento con respecto aos alumnos e alumnas do centro 

que cursan a nosa materia, nesta programación imos ter en conta as propostas que se fixeron ao 

rematar o pasado curso académico para incorporar os contidos que o pasado curso non puideron 

desenvolverse  e  para  implicar  e  motivar  aos  alumnos  nas  diferentese  actividades  que  se 

propoñan. 

Serán de gran axuda para obter información non só as avaliacións iniciais senón tamén os 

Documentos do Departamento de Latín (libro de Actas e memoria final...). 

Ademais, temos a sorte este curso de repetir no centro polo que o seguimento do alumnado será 

moito máis doado ao ter a información de primeira man e grazas ao traballo desenvolvido o 

curso anterior. 

d. DIRECTRICES PARA A AVALIACIÓN INICIAL

Na materia de Latín de 2 º  de BAC levaremos a cabo unha avaliación inicial que nos permita  

coñecer  aos  nosos  alumnos  e  que  os  propios  alumnos  descubran  en  qué  puntos  son  máis 

vulnerables ou en cales son máis competentes; é dicir, haberá unha avaliación de disgnóstico. As 

alumnas terán que ter superrada esta parte relativa á morfoloxía para poder seguir avanzando na 

asignatura. 

Na materia de Latín de 4o ESO faremos un breve inquérito ao alumnado para coñecelo mellor e 

saber qué motivación os levou a escoller a asignatura, cál é a súa predisposición para aprendela e 

cáles son as súas preferencias. 

e. LINGUA NA QUE SE IMPARTEN AS MATERIAS NO DEPARTAMENTO (D. 79/2010)

MATERIA ETAPA CURSOS LINGUA
Latín ESO 4º Español
Latín BAC 2º Español 
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ASPECTOS ESPECÍFICOS DA MATERIA

4. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS  (So na ESO)

De todas ellas haberá unha avaliación por materias a final de curso. 

a) C. en comunicación lingüística 

O estudo desta materia contribúe dun xeito claro ao desenvolvemento da 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. 

A interpretación dos elementos morfosintácticos e de vocabulario e a práctica da tradución e da 

retroversión supoñen a adquisición da habilidade para recoller e procesar a información dada e 

utilizala apropiadamente. 

O coñecemento dos procedementos para a formación das palabras e os fenómenos de evolución 

fonética colabora eficazmente á ampliación do vocabulario básico e potencia a habilidade para 

utilizar a linguaxe como instrumento de comunicación. 

O coñecemento da historia e evolución da lingua latina fomenta o ser consciente da variabilidade 

das linguas a través do tempo e dos diferentes ámbitos xeográficos e sociais,  respecto polas 

linguas, incluíndo as antigas e o rexeitamento dos estereotipos baseados en diferenzas culturais e 

lingüísticas. 

b)  C. matemática 

c)  C. no coñecemento e interacción co mundo físico 

A percepción do contorno propio como o único posible limita a capacidade do alumnado de 

facerse preguntas que poidan levalos a unha relación co contorno máis produtiva e gratificante. 
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O contacto con culturas dotadas doutras inquedanzas, doutros valores e doutras relixións fará que 

relativicen as súas propias certezas e sexan quén de analizalas criticamente maxime nestas que, 

en tantos aspectos xeográficos, económicos, artísticos e organizativos, seguen a estar presentes 

no mundo actual, servindo de nexo entre a meirande parte dos países do mundo que nos rodea. 

O coñecemento de cómo se serviron do contorno, de cómo aproveitaron os recursos naturais, de 

cómo os transformaron, posibilitará unha meirande facilidade para o coñecemento e a interacción 

co mundo físico. 

d)  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, á cal se contribuirá desde todas as materias do 

currículo.  Cómpre  facer  ver  a  necesidade  dunha  utilización  crítica  das  tecnoloxías  da 

información e a comunicación como instrumento que universaliza a información e como unha 

ferramenta para a comunicación do coñecemento adquirido. 

Cómpre facer ver a necesidade dunha utilización crítica das tecnoloxías da información e a 

comunicación como instrumento que universaliza a información e como unha ferramenta para a 

comunicación do coñecemento adquirido. 

e) C. 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. 

Foméntase así  no alumnado unha actitude de valoración positiva da participación cidadá,  da 

negociación  e  da  aplicación  de  normas  iguais  para  todos  como  instrumentos  válidos  na 

resolución de conflitos. 

f) C. cultural e artística 

Co 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. 
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Coa achega de referencias para facer unha valoración crítica de creacións artísticas posteriores 

inspiradas na cultura e na mitoloxía grecolatinas, ou das mensaxes difundidas polos medios de 

comunicación que, en moitos casos, toman a súa base icónica do repertorio clásico. 

O coñecemento do mundo clásico e da súa continuidade favorece a interpretación da 

literatura posterior, en que perduran temas, arquetipos, mitos e tópicos, á vez que se desenvolve 

o interese pola lectura,  a valoración do carácter  estético dos textos e o amor pola literatura, 

contribuíndo, pois, ao logro da competencia en expresión cultural e artística. 

g) C. 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, inciden no logro da competencia de aprender a aprender. 

h)  Autonomia e iniciativa persoal 

Facilita o logro da competencia de autonomía e iniciativa persoal o recurso continuado a 

procedementos  que  esixen  planificar  e  avaliar  distintas  posibilidades  e  tomar  decisións.  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.  En  definitiva,  achega  posibilidades  de  mellora  e  fomenta  o  afán  de 

superación. 

5. OBXECTIVOS  DA MATERIA

1. Identificar en textos traducidos de autores clásicos e modernos, despois de resumilos, aspectos 

históricos ou culturais. 

Este criterio pretende verificar a capacidade de comprender o contido dun texto, identificar 

acontecementos, personaxes e aspectos da civilización romana, e relacionar os datos do texto con 

referentes actuais. 
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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 .

Este criterio trata de comprobar se se identifican os principais elementos da mitoloxía clásica e o 

patrimonio arqueolóxico romano en diversos contextos expresivos, textos 

literarios e iconografía de calquera tipo, se se comprende o seu significado específico e se se 

advirte o seu valor como fonte de inspiración. 

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. 

Con este  criterio  preténdese  avaliar  a  capacidade  para  utilizar  os  mecanismos  de  evolución 

fonética e analizar as diferenzas de significado entre palabras dunha mesma orixe. 

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. 

Este criterio  trata  de comprobar  a capacidade de recoñecer  os formantes  gregos e latinos  en 

diferentes  contextos  lingüísticos  e  producir  definicións  etimolóxicas  de  termos  cotiáns, 

científicos e técnicos. 

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. 

Este  criterio  pretende  verificar  se  o  alumnado  identifica  e  comprende  as  expresións  latinas 

integradas nas linguas modernas e se é capaz de utilizalas de xeito coherente. 

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

comparalos cos da propia lingua. 

Con este criterio trátase de constatar a compresión do funcionamento básico da lingua latina e a 

capacidade de establecer analoxías e diferenzas con elementos e estruturas da súa propia lingua. 

Este criterio intenta comprobar se as alumnas e os alumnos 
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asimilaron as estruturas morfolóxicas e sintácticas elementais da lingua latina e se son capaces 

de recoñecelas  para realizaren traducións directas ou inversas de textos elaborados de escasa 

dificultade. 

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. 

Este criterio quere comprobar se o alumnado é quen de buscar información en fontes e formatos 

diversos, seleccionala, organizala e, despois da elaboración dun texto, expresala con orde, 

coherencia e cohesión. 

CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS

 4º DA ESO

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
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Nª UNIDADES DIDÁCTICAS CONTIDOS

1 UNIDADE 1

· O alfabeto latino e a súa orixe. Modelos de pronuncia do latín: a pronuncia 
clásica.

· A sílaba.

· O acento prosódico latino.

· As palabras variables e as palabras invariables en latín.

· A morfoloxía nominal latina e a flexión casual.

· A morfoloxía verbal latina.

· As linguas indoeuropeas e o latín.

· As fases cronolóxicas da lingua latina.

· O latín e as linguas románicas.

· Nocións de evolución do léxico.

2 UNIDADE 2 · As declinacións latinas: a primeira declinación.

· As conxugacións verbais do latín.

· O verbo copulativo sum.

· A oración latina e os seus elementos.

· A concordancia entre o suxeito e o predicado.

· Clases de oracións: as oracións copulativas e as oracións predicativas.

· As funcións do nominativo.

· A evolución dos nomes e dos adxectivos latinos a partir do acusativo 
singular.

· Os cambios fonéticos das vogais simples en posición tónica e dos ditongos 
no seu paso á lingua do alumnado.

· Nocións de evolución do léxico e locucións de orixe latina.

· Os elementos léxicos do grego na lingua propia.

· Nocións de léxico prerromano.

· O marco xeográfico de Roma e da Península Itálica.
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· A expansión xeográfica do Imperio romano.

· As vías de comunicación romanas: as calzadas.

3 UNIDADE 3

· A segunda declinación: -us, -er, -ir.Os verbos da primeira conxugación.

· As funcións do acusativo: complemento directo e complemento 
circunstancial.

· Os cambios fonéticos das vogais simples en posición átona e dos ditongos 
no seu paso á lingua do alumnado.

· Nocións de evolución do léxico e locucións de orixe latina.

· Os elementos léxicos do grego na lingua propia.

· O marco histórico de Roma: historia e mito da fundación.

· Os grandes períodos da historia romana.

· As principais institucións romanas.

4 UNIDADE 4 · Os nomes neutros da segunda declinación.

· A clasificación dos adxectivos: adxectivos de tres terminacións.

· Os verbos da segunda conxugación.

· As funcións do xenitivo.

· O complemento predicativo.

· Os cambios fonéticos das consonantes simples en diferentes posicións.

· Nocións de evolución de léxico de orixe latina.

· Os elementos léxicos prerromanos na lingua propia.

· Toponimia e xentilicios romanos.

· Os pobos prerromanos e colonizadores da Península Ibérica.

· A presenza romana na Península Ibérica e etapas da romanizació
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Nª UNIDADES DIDÁCTICAS CONTIDOS

5 UNIDADE 5 · As palabras da terceira declinación: temas en consonante. 

· Os verbos da terceira conxugación. 

· As funcións do dativo. 

· As funcións do ablativo. 

· Os cambios fonéticos das consonantes simples en diferentes posicións. 

· Nocións de evolución do léxico de orixe latina. 

· Significado de determinados prefixos de orixe grega. 

· O panteón das divindades da relixión grecorromana. 

· As divindades propiamente romanas. 

· Heroes principais da mitoloxía latina. 

6 UNIDADE 6 · As palabras imparisílabas da terceira declinación. 

· As palabras mixtas da terceira declinación. 

· Os adxectivos da terceira declinación. 

· Os verbos mixtos da terceira conxugación. 

· As funcións do imperativo. 

· As formas do modo imperativo. 

· Os cambios fonéticos de grupos consonánticos. 

· Nocións de evolución de léxico de orixe latina. 

· Significado de determinados prefixos de orixe grega. 

· O culto doméstico. 

· O culto aos mortos. 

· A organización sacerdotal. 

· O calendario romano. 

7 UNIDADE 7 · As palabras da cuarta e da quinta declinación. 

Os verbos da cuarta conxugación. 

· Os cambios fonéticos de grupos consonánticos. 

                                                                                                      15                          



· Nocións de evolución de léxico de orixe latina. 

· Léxico latino do campo semántico familiar e escolar. 

· A familia romana. 

· O matrimonio romano. 

· A educación en Roma. 

· O vestido romano. 

· Preposicións de ablativo e de acusativo. 

Complementos circunstanciais de lugar. 

· O caso locativo. 

· A numeración romana. 

· Os números cardinais e os ordinais. 

· Evolución das preposicións latinas. 

· Vocabulario derivado de numerais latinos. 

· Léxico grecolatino como compoñente de termos tecnolóxicos. 

· A cidade romana. 

· Principais elementos constitutivos da urbanística romana. 

8 UNIDADE 8 · Os pronomes persoais. 

· Os posesivos: pronomes-adxectivos. 

· O dobre acusativo. 

· Léxico latino do campo sociopolítico. 

· As clases sociais en Roma. 

· A cidadanía romana: dereitos e obrigacións. 

· As maxistraturas romanas. 

· Os demostrativos: pronomes-adxectivos. 

· A función deíctica e anafórica dos demostrativos. 

· O anafórico is-ea-id. 
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· As conxuncións coordinantes. 

· A evolución dos demostrativos. 

· Étimos latinos que constitúen un gran número de topónimos actuais. · O 
exército 

e o soldado romano. 

· A lexión romana. 

· O campamento romano. 

N
ª 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTIDOS

9 UNIDADE 9 · O adverbio latino: valores e funcións. 

· A formación de adverbios de modo. 

· Os complementos circunstanciais de tempo. 

· Prefixos gregos con valor adverbial que interveñen na formación de 
vocabulario. 

· Compoñentes grecolatinos e o seu significado no léxico da lingua do 
alumnado. 

· A vivenda urbana: a insula e a domus. 

· A vivenda rústica. 

· A flexión do pronome relativo latino. 

· A sintaxe da proposición adxectiva de relativo. 

· O pronome-adxectivo interrogativo latino. 

· Compoñentes grecolatinos e o seu significado no léxico da lingua do 
alumnado. 

· O lecer en época romana. 

· Edificios e partes principais onde se representaban espectáculos de diversa 
índole. 

10 UNIDADE 10 · Os graos do adxectivo: positivo, comparativo e superlativo. 

· Valores e intensidade do grao comparativo: inferioridade, igualdade, 
superioridade. 
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· Valores do grao superlativo: o superlativo absoluto e o superlativo relativo. 

· A evolución dos graos do adxectivo na lingua propia. 

· Compoñentes grecolatinos e o seu significado. 

· A arquitectura romana: relixiosa, civil e militar. 

· A escultura e o mosaico romanos. 

11 UNIDADE 11 · O infinitivo de presente das catro conxugacións regulares e do verbo sum. 

A sintaxe e funcións do infinitivo concertado. 

· O participio de presente da conxugación regular. 

· A sintaxe do participio concertado. 

· A evolución do infinitivo e participio. 

· Compoñentes grecolatinos e o seu significado no léxico da lingua do 
alumnado. 

· As fontes directas e indirectas de transmisión da literatura clásica. 

· As etapas principais da literatura latina e os xéneros literarios en verso. 

12 UNIDADE 12 · A oración composta: a subordinación. 

· As proposicións subordinadas substantivas, adxectivas e adverbiais. · O 
neolatín como lingua moderna. 

· Compoñentes gregos e o seu significado no léxico da lingua do alumnado. 

· Xéneros literarios en prosa. 

· Principais escritores latinos en prosa.

METODOLOXÍA DIDÁCTICA

a) Metodoloxía específica da materia

Para evitar que a materia se reduza a unha simple acumulación de datos, o profesor debe 

guiar ao alumno coas mínimas explicacións, e este, por si mesmo e mediante labor persoal de 

análise, pode atopar a explicación a cada un dos elementos explicados.
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Nesta etapa da vida do alumno a diferenza de madureza dun ano para outro pode ser 

enorme. Este aspecto é esencial para a elección e afondamento dos contidos. 

O maior reto que se lle presenta ao profesor é tratar a materia de xeito integrador, 

achegando sempre a antigüidade ó mundo dos alumnos e conxugando os aspectos lingüísticos e 

históricos.

b) Materiais e recursos didácticos 

Complemento dos criterios metodolóxicos son os recursos que o profesor porá a 

disposición dos alumnos. Para o noso caso pensamos nos seguintes:

- Textos fotocopiados, segundo o tema tratado.

– Material elaborado polo Departamento.

• Material e exercicios interactivos.

http://www.culturaclasica.net

http://www.culturaclasica.com

http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php

http://www.supercable.es/~jaimemorente/

http://www.santiagoapostol.net/latin/roma_peninsula.html

http://www.chironweb.org/

• Dicionario(s).

• Mapas, postais, láminas, planos urbanos.

• Vídeos, folletos informativos de rutas arqueolóxicas.
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• Diapositivas que faciliten o desenvolvemento da programación.

• Historietas, novelas e calquera obra de literatura relacionada coa vida cultural do pobo 

romano. Libros que sexan útiles.

Non se esixirá ningún manual ou libro de texto específico pero si se recomenda o da Editorial 

Santillana, Latín 4º ESO posto que o Departamento conta con exemplares suficientes para todos 

os alumnos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CRITERIOS MÍNIMOS

1) Identificar os elementos morfolóxicos elementais e as estruturas sintácticas básicas da lingua 
latina e establece analoxías e diferenzas con elementos e estruturas da lingua castelá e galega (C. 
Lingüística, C para aprender a aprender) 

X

2) Realizar mediante análise morfosintácticos correctos, traducións de textos latinos breves e 
sinxelos de modo literal e produce mediante retroversión oracións simples, utilizando as estruturas 
oracionais básicas da lingua latina. (C. Lingüística, C para aprender a aprender) 

X

3) Resume 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 (C. Lingüística, C para aprender a 
aprender, en autonomía persoal, C artística, C matemática, C en TIC) 

X

4) Distinguir nas diversas manifestacións literarias e artísticas de todos os tempos a mitoloxía 
clásica como fonte de inspiración e recoñece 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 (C. Lingüística, C 
para aprender a aprender, en autonomía persoal, C artística, C matemática, C en TIC) 

X

5) Saber utilizar os mecanismos de evolución fonética e analiza 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.(C lingüística) 

6) Recoñecer as diferenzas e similitudes básicas entre a estrutura da lingua latina e a das linguas 
romances coñecidas polo alumnado (C lingüística) 

X

7) Redactar composicións pautadas nas que se estableza a relación semántica entre un termo 
patrimonial e un cultismo (C lingüística) 

8) Identifica 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 explica o seu 
sentido etimolóxico (C lingüística) 

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, 

X
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especialmente no mediterráneo. (C. Lingüística, C para aprender a aprender, en autonomía persoal, 
C artística, C matemática, C en TIC, C Social e cidadá) 

10) Recoñecer as institucións políticas e xurídicas do mundo clásico latino, establecendo as 
diferenzas e semellanzas coas do mundo actual. (C. Lingüística, C para aprender a aprender, en 
autonomía persoal, C artística, C matemática, C en TIC) 

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. (C. Lingüística, C para aprender a aprender, en autonomía persoal, C artística, C matemática, 
C en TIC) 

X

12) Diferenciar elementos da mitoloxía clásica, axudándose de fontes distintas, con especial atención 
ás tecnoloxías da información e a comunicación, en manifestacións de diversos contextos expresivos 
(literarios, iconográficos, expresións lingüísticas, termos científicos ou outros). (C. Lingüística, C 
para aprender a aprender, en autonomía persoal, C artística, C matemática, C en TIC) 

X

13) Recoñecer a pervivencia do latín nos nomes de pobos e cidades da España actual e, 
particularmente, de Galicia. (C lingüística) 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION

a) Para as avaliacións ordinarias 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS

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

Traballos individuais Elaboración de pequenos traballos de investigación

Traballos en grupo Elaboración de traballos prácticos.

Probas orais Lectura e interpretación de textos literarios orixinais ou adaptados

Traballo na aula Realización dos resumos, exercicios e comentarios

Observación e rexistro Anotación diaria no caderno do profesor do traballo do alumno
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b) Para a avaliación extraordinaria 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS

Proba escrita Preguntas curtas sobre os aspectos do curso de Latín incluídas as lecturas obrigatorias.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Para a cualificación dos puntos sinalados no apartado anterior, este departamento acorda adoptar 

como criterio xeral para obter unha cualificación positiva o seguinte:

• O que consideramos máis importante en 4º de ESO é o traballo diario na aula: por tanto 

hai que facer un seguimento riguroso dese traballo correxindo os exercicios do alumnado 

diariamente ó pasar polos pupitres. 

• Consideramos necesario o feito de ter un ou dous exames por avaliación para que os 

alumos non abandonen a asignatura.

• Igualmente, é imprescincible mostrar unha vontade de traballo para acadar os obxetivos 

mínimos esixidos no curriculum. 

• Avaliaranse tamén aspectos actitudinais como a asistencia a clase, o hábito de traballo, a 

intervención, o traballo en equipo, a participación activa nos distintos talleres e nas 

actividades extraescolares.

Por todo esto, tantos os contidos como os procedementos e as actitudes van supor o 95 % da 

nota. 

• Por último, un 5% da nota estará reservado á avaliación que se fará dentro do Programa 

de mellora de Competencias en que os alumnos terán que facer exposicións orais cada 

avaliación. Estas exposición tratarán sobre algún tema concreto proposto en clases e que 

terá que ver co curriculum de Latín para este nivel. 

Se algún alumno non entrega algún traballo ou o caderno, este apartado valorarase con cero e 

non se collerán traballos que superen a data de entrega a non ser que sexa por unha causa 

debidamente xustificada.
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• As datas destas probas serán fixadas polos titores a principios de cada avaliación. Se un 

alumno non asiste a esta proba, esta será cualificada como cero a non ser que se 

xustifique a imposibilidade de ter asistido mediante xustificante médico, xustificante de 

organismo ou asunto oficial ou xustificante de causa familiar grave (accidente, 

falecemento...) no caso de xustificación adecuada repetiráselle noutra data determinada 

polo profesor. Para aprobar a materia o alumno deberá obter polo menos unha 

cualificación de 5 en cada avaliación así como , alomenos un 5 na media aritmética das 

tres avaliacións na avaliación ordinaria.

 PROGRAMA DE RECUPERACION E REFORZO 

a) Das materias pendentes de cursos anteriores 

Plan de traballo

Os alumnos coa materia de Latín pendente elaborarán un caderno de actividades 

trimestral que lles será entregado pola Xefa de Departamento.

Ademais terán que facer unha lectura obrigatoria a escoller entre as que formen parte do 

programa de ese curso e responder un pequeno cuestionario.

Para a recuperación dos alumnos que teñen a materia pendente de cursos anteriores, a Dirección 

do Centro encárgase tódolos anos de facer un horario especial, de asignarlle esta actividade a un 

profesor e de fixar unhas datas para as distintas avaliacións.

Procedementos e instrumentos de avaliación

A xefa de Departamento correxirá o caderno de actividades entregado polo alumno cada 

avaliación e ao final do curso académico o cuestionario sobre a lectura obrigatoria.

Criterios de cualificación

A correcta realización do 50% do caderno de actividades suporá que o alumno supere ese 

trimestre. Se algún alumno non entrega algún dos cadernos de exercicios terá que realizar na 

última avaliación un cuestionario de preguntas curtas sobre o caderno que non entregara.
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b) Da materia do propio curso 

Procedementos e instrumentos de avaliación para

Unha proba non superada

Unha proba non superada dentro da mesma avaliación será avaliada como superada se se 

consigue superar a seguinte. De non ter entregados tódolos exercicios terá que entregalos antes 

de facer a seguinte proba.

Unha avaliación parcial

Unha avaliación non superada implicará realización dun exercicio de recuperación que 

consistirá en preguntas cortas que terá que ter un mínimo do 50% de respostas positivas para ser 

considerado superado. De non ter entregados tódolos exercicios da avaliación terá que entregalos 

antes de facer a proba.

A avaliación final ordinaria

A non superación da avaliación final ordinaria implicará a realización en setembro dunha 

proba sen ningún material de axuda. Esta proba consistirá en preguntas curtas sobre os contidos 

mínimos.

A avaliación final en caso de perda do dereito á avaliación continua

No caso de perda do dereito a avaliación continua o alumno realizará unha proba final relativo aos contidos 

do curso e seguindo para a súa cualificacón, os criterios de avaliación e ponderación previstos na presente 

programación.
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ASPECTOS ESPECÍFICOS DA MATERIA DE LATÍN DE  2º DE BAC

OBXECTIVOS DA MATERIA

1. Iniciarse na lectura, interpretación e tradución de textos de dificultade progresiva, utilizando, 

para este fin, o coñecemento dos elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos básicos da lingua 

latina.

2. Reflexionar sobre os elementos substanciais que conforman as linguas e recoñecer 

compoñentes significativos da flexión nominal, pronominal e verbal latina nas linguas modernas 

derivadas do latín ou influídas por el.

3. Achegarse a textos latinos diversos, orixinais, adaptados e traducidos, mediante unha lectura 

comprensiva e distinguir as súas características esenciais e o xénero literario ao que pertencen.

4. Recoñecer elementos da lingua latina que evolucionaron ou que permanecen nas nosas linguas 

e aprecialos como clave para a súa interpretación.

5. Buscar información sobre aspectos relevantes da civilización romana, indagando en 

documentos e en fontes variadas, analizalos criticamente e constatar a súa presenza ao longo da 

historia.

6. Identificar e valorar as principais achegas da civilización romana no noso contorno e apreciar 

a lingua latina como instrumento transmisor de cultura.

7.Valorar a contribución do mundo romano na súa calidade de sistema integrador de diferentes 

correntes de pensamento e actitudes (éticas e estéticas) que conforman o ámbito cultural 

europeo.
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CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS DE LATÍN 2º BAC

Nº UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN

SESIÓNS/ MES 

Probas Avaliación

1 UNIDADE 1 4 Setembro

1ª

2 UNIDADE 2 7 outubro X

3 UNIDADE3 10 Outubro/ 
novembro

X

4 UNIDADE4 10 novembro X

5 UNIDADE 5 7 xaneiro

2ª

6 UNIDADE 6 7 Xaneiro/febreiro X

7 UNIDADE 7 10 Febreiro/ marzo

8 UNIDADE 8 10 marzo X

9 UNIDADE 9 10 marzo

3ª

10 UNIDADE 10 7 Marzo/abril X

11 UNIDADE 11 7 Abril/maio

12 REPASO 4 maio X

PRIMEIRO TRIMESTRE

N
ª
 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTIDOS

1 UNIDADE 1 Actualidade da literatura latina. 

Libros e lectores en Roma. 

Elementos definitorios da literatura latina. 

Claves métricas da poesía latina. 

A oración latina e os seus elementos. 
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O uso do dicionario. A oración simple e composta.

Vocabulario temático da creación literaria. 

2 UNIDADE 2

Ovidio, o poeta. O poeta do amor. 

O acusativo. 

Vocabulario relacionado co tema da fama. 

3 UNIDADE 3

Características da poesía lírica. 

A lírica de Horacio. 

Estilo e estrutura da poesía lírica. 

Valores do xenitivo e o dativo. 

Funcións sintácticas do xenitivo e do dativo. 

Vocabulario relacionado coa temporalidade. 

4 UNIDADE 4

Virxilio e a gloria eterna de Roma: a súa importancia literaria e 

histórica. 

A poesía épica. 

Virxilio e a épica latina. A Eneida. 

Sintaxe do adxectivo. 

A tradución do adxectivo predicativo. 

Vocabulario temático: a épica. 

O ablativo e os seus usos. 

O espazo e o tempo en latín. 

Vocabulario temático: os sentidos. 

AUTOR DE TRABALLO NA TRADUCIÓN: EUTROPIO
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SEGUNDO TRIMESTRE

N
ª 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTIDOS

5 UNIDADE 5 Cicerón e a vida política en Roma. 

A arte da oratoria. 

Cicerón e a literatura. 

Tempo e aspecto verbais. 

A tradución dos tempos verbais. 

Vocabulario temático: a política. 

6 UNIDADE 6 As leccións da historia. 

Historia e propaganda. 

Grandezas e miserias dos feitos e personaxes históricos. 

As formas nominais do verbo. As oracións substantivas. 

Algúns usos do infinitivo. 

A tradución das formas nominais do verbo latino. 

Vocabulario temático: a guerra. 

8 UNIDADE 8 A tradición fabulística latina: Fedro. 

As oracións adverbiais. 

A polivalencia dalgúns nexos: ut e cum. 

A tradución das oracións condicionais. 

A simplificación da subordinación .

AUTOR DE TRABALLO NA TRADUCIÓN: FEDRO

TERCEIRO TRIMESTRE.

N
ª 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTIDOS

9 UNIDADE 9 Aforismos e frases latinas

Topónimos.

Composición e derivación de palabras. 

Lectura de textos para 2º BAC. Historiografía, Oratoria, Lírica, Épica e 
Teatro.
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1
0

UNIDADE 10. REPASO DE 
CONTIDOS

Repaso a fondo e dun modo sistemático da morfoloxía nominal e verbal. 

Repaso da Literatura.

Os xéneros literarios latinos e a súa influencia nas manifestacións posteriores: 
teatro, historiografía, oratoria, épica, poesía lírica e elexíaca, epigrama, etc.

AUTORES DE TRABALLO NA TRADUCIÓN: EUTROPIO OU FEDRO, A ESCOLLER POLO ALUMNADO.

METODOLOXÍA DIDÁCTICA

Metodoloxía específica da materia 2º BAC

Para adecuar a metodoloxía ó fin que pretendemos, partimos da concepción de que a 

aprendizaxe debe ser significativa e construtiva. Para que isto se faga realidade, o profesor e o 

alumno han de asumir o seu papel. O profesor é mediador e guía, peza clave en toda a práctica 

educativa, que estimula a educación do alumno buscando os medios para facelo partícipe da 

dinámica do proceso. O alumno pola súa parte é responsable da súa aprendizaxe: a súa 

motivación é imprescindible.

Tamén teremos presentes os obxectivos que nos propoñemos neste primeiro curso de 

latín e os contidos que suxerimos para asimilar. En consecuencia, intentaremos adopta os 

seguintes criterios, que pretendemos que sexan eminentemente prácticos:

a. Un clima de diálogo e participación é fundamental. Tamén aquí ten a súa parte a aprendizaxe 

significativa, pois a postura favorable ou non do alumno depende en parte de que o que aprende 

de novo se asente sobre o xa coñecido.

b. A observación atenta e a atención a cada alumno, o diario de clase no que se anotará todo o 

que  poida  ser  útil  para  a  marcha  de  cada  un  e  do  grupo,  as  entrevistas  persoais  en  casos 

oportunos e o respecto mutuo serán outros tantos medios para consegui-los obxectivos.

c.  A  propia  actuación  ha  de  estar  integrada  no  proxecto  global  do  equipo  docente  e  na 

planificación  conxunta  das  actividades.  No  noso  caso  concreto,  parécenos  imprescindible  a 

coordinación cos departamentos de Grego e das demais linguas.
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d.  No  desenvolvemento  de  cada  unidade  entrarán,  nos  contidos  de  carácter  lingüístico,  a 

morfoloxía, a sintaxe e o léxico, así como os comentarios de tipo cultural para os que dean pé os 

textos.

e. O vocabulario que os alumnos han de memorizar incluirá a comparación coas nosas linguas, as 

familias de palabras, a etimoloxía e todo o que evite a monotonía e a memorización por si 

mesma, que se procurará que sexa sempre comprensiva. Darase unha importancia especial ás 

palabras relacionadas coas materias do Bacharelato.

f. En cada unidade didáctica partirase dun texto base que se adecuará, se é posible, ó contido 

lingüístico e ó cultural.

g. De cada texto que se traduza ou que se dea traducido sacarase o maior proveito posible: 

ademais dos aspectos citados no apartado d., teranse en conta os da pervivencia no mundo de 

hoxe e a reflexión sobre actitudes e valores, suscitando o debate e a comunicación.

h. As traducións faranse individual ou colectivamente, en pequeno ou grande grupo, para maior 

variedade e proveito.

No presente curso académico os alumnos non disporán nun libro de texto. Os materiais e 

recursos didácticos serán postos á disposición do alumnado mediante a inclusión dos mesmos na 

aula virtual do Instituto ou ben deixándoos en reprografía a fin de que os alumnos teñan 

disponible o que será o seu caderno de traballo para o curso.

Igualmente, estes materiais estarán dispoñibles no blog persoal da profesora. 

A profesora presentará cada unha das unidades explicando o contido das mesmas e as 

actividades que se van levar a cabo para acadar os obxectivos. Dúas das catro sesións 

dedicaranse integramente á tradución dos textos preparados polos alumnos na casa.

b) Materiais e recursos didácticos 

Ademais dos materiais didácticos e ferramentas que xa se especificaron para 4º da ESO, 

podemos facer referencia aos seguintes:
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• Libros de contidos relacionados con diferentes temas.

• Dicionarios enciclopédicos, etimolóxicos, históricos.

• Dicionarios de Latín e compendios gramaticais.

• Material audiovisual, recursos de internet.

• Planos, mapas, mapas conceptuais, maquetas.

• Textos de autores latinos.

• Traducións e adaptacións das principais obras da literatura latina.

• Antoloxías ou resumos das principais obras de literatura latina.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CRITERIOS 2º BAC MÍNIMOS

1. Ser capaz de comprender e traducir de forma coherente textos latinos pertencentes a diversos 
xéneros literarios. 

X

2..Recoñecer en textos latinos orixinais os elementos básicos da morfoloxía regular e da sintaxe 
da oración, en función da comprensión do texto latino, apreciando variantes e coincidencias con 
outras linguas coñecidas, especialmente co galego e co castelán.

X

3. Comparar o léxico latino co das outras linguas de uso do alumnado, identificando os seus 
compoñentes.

X

4. Realizar comentarios de textos traducidos, analizar as estruturas e trazos literarios deles e 
recoñecer o papel da literatura clásica nas literaturas occidentais:comprobar a identificación dos 
elementos esenciais dun texto literario, formais e de contido, e se se recoñecen os diversos 
xéneros polos seus trazos diferenciais

5. Planificar e realizar traballos monográficos manexando fontes de diversos tipos (restos 
arqueolóxicos, inscricións, índices, léxicos, traballos específicos, etc.) e utilizando as tecnoloxías 
da información e a comunicación como ferramenta de organización e comunicación dos 
resultados.
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3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION

a) Para as avaliacións ordinarias 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS

Probas escritas

Análise e comentario de textos 

Resolución de exercicios 

Resposta a preguntas ou cuestións 

Test: verdadeiro -falso, textos mutilados, de opción múltiple

Composición dun texto 

Elaboración de resumes, sínteses, esquemas, gráficas ou mapas 

conceptuais. 

Traballos 
individuais

Traballos de investigación.

Escolma de textos 

Elaboración de wikis 

Presentacións 

Traballos en grupo Elaboración de traballos prácticos.

Probas orais Exposición dun tema 

Resposta a preguntas 

Lectura expresiva 

Traballo na aula Listas de control 

Escalas de estimación 

Caderno do alumno/a 

Observación e 
rexistro

Cuestionarios 

Listas de control 

Escalas de estimación verbais ou numéricas, 

Caderno do alumno/a 
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b) Para a avaliación extraordinaria 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS

Proba escrita

Un texto ou frases para traducir e analizar e un cuestionario de preguntas curtas sobre os 
aspectos de cultura coa única axuda do dicionario.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Para 2º BAC:

1.- Tradución (ata 6 puntos): opción entre texto en prosa ou texto en verso, é dicir, entre Eutropio 

e Fedro, autores da Selectividade.

2.- Gramática (ata 1 punto): análise gramatical sobre o texto escollido para tradución.

3.- Literatura (ata 1,5 puntos): responder a unha das dúas preguntas propostas.

4.- Mundo clásico (ata 1,5 puntos: 0,75 por cada pregunta): responder a dúas preguntas das catro 

propostas.

Os contidos totais serán divididos por avaliacións de maneira que poidan ser avaliados todos eles 

desde a primeira avaliación. Polo tanto, todo exame de 2º de BAC, salvo aqueles controis que se 

fagan para facer un seguimento dalgunha materia concreta, responderán á estrutura e directrices 

da CIUG ( Ponderación, cualificación etc.).

PROGRAMA DE RECUPERACION E REFORZO 

a) Das materias pendentes de cursos anteriores 

                                                                                                      33                          



Plan de traballo

Os alumnos coa materia pendente elaborarán un caderno de actividades trimestral que lles será 

entregado pola Xefa de Departamento. 

Procedementos e instrumentos de avaliación

A xefa  de  Departamento  correxirá  trimestralmente  o  caderno  de  actividades  entregado  polo 

alumno.

Criterios de cualificación

A elaboración deste caderno suporá que de aprobar a avaliación correspondente do curso terá 

aprobada a avaliación da pendente.

Se algún alumno non entrega algún dos cadernos de exercicios terá que realizar na última 

avaliación un cuestionario de preguntas sobre os contidos relativos ao nivel correspondente.

b) Da materia do propio curso 

Procedementos e instrumentos de avaliación para

Unha proba non superada

Unha proba non superada dentro da mesma avaliación será avaliada como superada se se 

consigue superar a seguinte.

Unha avaliación parcial

Unha avaliación non superada implicará realización dun exercicio de recuperación que 

consistirá en preguntas relativas aos contidos. Igualmente, con anterioridade, ha de ser entregado 

o caderno de traballo.

A avaliación final ordinaria

A avaliación final ordinaria será a media aritmética das tres avaliacións anteriores.
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A avaliación final en caso de perda do dereito á avaliación continua

No caso de perda do dereito a avaliación continua o alumno realizará unha proba final, á que sí ten dereito e 

que responderá á estructura que se especifica no apartado de ponderación .

6. MEDIDAS DE ATENCION Á DIVERSIDADE 

Segundo as disposicións vixentes, a programación dos distintos departamentos educativos 

deberá establecer medidas axeitadas para atender á diversidade e, no seu caso, realizar as 

oportunas adaptacións curriculares para os alumnos ou alumnas que as precisen ( no caso da 

ESO). 

No deseño do noso proxecto tivemos moi en conta as grandes carencias de todo tipo, 

sobre todo as que teñen que ver coa capacidade para a comprensión e a expresión oral e 

escrita, falta de hábitos de traballo e estudio, etc., que son as que presentan moitos alumnos 

no 2. º ciclo da ESO. Conscientes do carácter instrumental do Latín  , integramos no noso 

material distintos tipos de actuacións para atender á diversidade  que os nosos alumnos e 

alumnas presentan: pasamos a citalas a continuación: 

- Utilización dun importante soporte gráfico que serve de apoio e clarificación dos 

contidos. Deste modo, a través da imaxe, conseguiremos que os alumnos se interesen 

polos  contidos  .  Ademais,  o  emprego  de  gráficos  explicativos,  mapas,  esquemas 

-resumo,  servirán  aos  alumnos  con máis  dificultades  de aprendizaxe  para  facerse 

unha boa idea de conxunto do que se estuda.

- Coidada organización e selección dos contidos por epígrafes nas distintas unidades 

de modo que lle presentamos ao alumno a información perfectamente organizada e 

este poda seguila con mínima intervención do profesor.

- Incorporación de dous tipos de actividades, individuais e de grupo. As primeiras 

proceden dos contidos vistos pouco antes e nelas os alumnos con máis problemas de 

aprendizaxe  non  atoparán  excesivas  dificultades  para  realizalas.  Nas  segundas  o 

profesor deberá controlar directamente a formación e funcionamento dos grupos así 

como  facer un seguimento personalizado, alumno por alumno, grupo por grupo, de 

maneira que se asegure a participación efectiva de todos os seus membros.
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- A inclusión de actividades baseadas na Rede pon a disposición dos alumnos unha 

nova ferramenta, máis atractiva cas tradicionais en papel, que pode facilitar  tarefa da 

aprendizaxe. Ademais, pode facerlle máis atractivo o traballo na aula.

- Ofertando actividades que propoñemos no noso proxecto: o profesor escolle aquelas 

que  mellor  se  adecúen  ao  interese  e  ao  nivel  dos  alumnos.  Mesmo  se  pode, 

baseándose  nestas,  levar  a  cabo  as  oportunas  adaptacións  curriculares  para  os 

alumnos con máis dificultades de aprendizaxe. Así mesmo, os alumnos que superen 

sen  problemas  os  obxectivos  marcados  poderán  ampliar  coñecementos  coas 

actividades de ampliación a proposta do profesor.

-  Programando   actividades  que  implican  a  reflexión,  relación  e  integración  de 

aspectos aparentemente diverxentes.  Estas  adoptan a  forma de debates  en clase e 

pequenos traballos de investigación.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Un aspecto que procuraremos non deixar de lado - contando coa Dirección do Centro e sen 

esquecer a coordinación cos profesores das materias afíns- é o de facer algunha visita a lugares 

nos  que  a  romanización  aínda  é  un  feito  visible:  as  actividades  concretas  que  supoñan  un 

desprazamento  serán  concretadas  en  colaboración  con  outros  departamentos  implicados  e 

observando  o  procedemento  previsto  para  poder  desenvolvelas.  Este  ano  repetiremos  a 

actividade do ano anterior ao asistir ao Festival de Teatro Grecolatino celebrado en Ourense (11 

de abril) ; visitaremos  o Museo Provincial , as Termas, o Castro de Santomé e a ponte e calzada  

romanas. 

Participarán o Departamento de Lengua Española e de Ciencias Sociais. Seremos en torno a 35 

persoas contando docentes. 

Os  aspectos  relativos  a  estas  actividades  e  a  cantas  outras  puideran  desenvolverse,  serán 

especificados e comunicados á Subdirección do Centro. As actividades extraescolares estarán 

dirixidas ao alumnado de BAC  e  ESO. 

Prestarémonos.  Tamén, para facilitar a tarefa ante  actividades que se desenvolvan no centro. 

O Departamento de Latín considérase que o Plan Lector debe ter o seu desenvolvimento dentro 

da propia materia posto que esta se presta especialmente para o tratamento de obras literarias 

que, por outra parte, é frecuente que esperten o interese do alumnado. Ademais de ler na clase, 
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mínimo unha media hora por semana, a lectura será unha das tarefas que o alumnado deberá 

levar a cabo como traballo individual e fóra da aula.

Os textos de lectura serán de moi diverso carácter:

• Artigos dos xornais ou revistas relacionados con calquera aspecto da cultura latina.

• Fragmentos adaptados das principais obras da literatura greco- latina

• Calquera outro texto que se considere de interese.

LECTURA ESPECÍFICAS. 

• LECTURAS PARA 4º DA ESO.

O alumnado escollerá unha lectura por avaliación das que se lle ofertarán daquelas coas que 

conta  o  departamento  ou  a  Biblioteca  do  centro.  Serían  adaptacións  de  obras  clásicas  da 

Literatura  grecolatina,  ou  ben  fragmentos  das  obras  orixinais.  Non  se  descarta  a  inclusión 

doutros materiais como revistas en Latín, comics etc.

• LECTURAS PARA SEGUNDO DE BAC. 

As lecturas  de 2º  de BAC veñen marcadas  polas directrices  da CIUG e polas esixencias  do 

exame  de  Selectivo.  Un  dos  apartados  do  mesmo  fai  referencia  ás  seguintes  lecturas,  que 

traballaremos na aula e os alumnos- mediante guías de lectura-   por libre e na casa: 

En Latín: a) Historiografía: Livio, I, 56, 4-60. b) Oratoria: Tácito,  Agrícola, 29-38. c) Épica: 

Ovidio, Metamorfoses, I, 452-567; IV, 55-16X, 1-71  d) Lírica: Catulo, 51, 2, 86, 87, 109, 5, 7, 

3, 85, 70, 8.

e) Teatro: Plauto, Xemelgos, Cásina e Asinaria  que nos indica o grupo de Traballo da CIUG que 

correspondan ás representadas no Festival de Teatro Grecolatino de Lugo.
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8. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN T.I.C. 

Na  medida  do  posible,  os  alumnos  traballarán  na  aula  de  informática  para  buscar 

información na rede ou elaborar os seus traballos. No caso concreto  da ESO, reservamos unha 

das  horas semanais para traballar na sala de informática. Haberá que elaborar traballos para 

soporte dixital en todas as materias e cursos. 

9. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA

As Normas Xerais de Convivencia facilitarán e mellorarán o día a día na aula .  Será 

fundamental o respecto cara aos compañeiros e compañeiras e cara os docentes . Por todo isto, 

daranse as indicaciones precisas para que este plan poida ter a súa proxección nas sesións.

Desde a materia  de Latín  e  a  de Grego, ao igual  que fan o resto de Departamentos, 

contribuirase a apoiar o plan de Convivencia do centro.

Insistirase  na  importancia  da  palabra  respecto como  instrumento  de  resolucións  dos 

conflitos que poidan xurdir durante o desenvolvemento do curso.

Potenciaranse as boas conductas baseadas nas Normas Xerais de Convivencia, respetando 

a compañeiros e alumnos.

Algunhas da directrices que marcamos están representadas igualmente pola tolerancia e 

non discriminación. 

Non se permitirán conductas inaxeitadas na aula. Pódense ter en conta negativamente os 

comportamentos  inaxeitados  na  aula  no  apartado  de  “Actitudes”  ou  “  Procedementos 

actitudinais”  de  xeito  que   poidan  afectar  á  nota  final  como así  se  recolle  nos  criterios  de 

ponderación.  Os  alumnos  e  alumnas  son  informados  na  primeira  sesión  de  todas  aquelas 

conductas que están e non están permitidas no centro e pónselles en coñecemento das normas de 

convivencia, a fin de conseguir unha relación os máis doada posible.
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10. PROGRAMA DE EDUCACION EN VALORES (TRANSVERSAL) 

− Educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos . Este contido pode ser 

tratado  a  través  da  análise  de  textos  clásicos  nos  que  se  manifeste  unha  clara 

discriminación  por  razón  de  sexo.  Será  importante  analizar  o  papel  da  muller  na 

Antigüidade e as diferentes etapas da vida . Pódese reflexionar e actuar ante as acitudes 

observadas  e  sempre  se  pode dar  pé  a  un  debate  na  aula  sobre  dito  tema,  a  fin  de 

comparar costumes e interpretar comportamentos sociais comparándoos coa actualidade.

− Educación  para  a  paz.  Mediante  os  mesmos  procedementos  que  os  citados 

anteriormente,  pódese  apreciar  a  diversidade  lingüística  e  cultural  da  Península  e  de 

Europa, fomentar o respeto polas ideas e opinións alleas, demais crenzas e diversidade 

cultural

− Educación  ambiental. A  seguinte  ensinanza  transversal  estaría  presente  mediante  o 

recoñecemento dos restos arqueolóxicos do entorno e a súa relación coa Antigüidade, 

mediante a análise comparativa das obras de arte clásicas coas actuais e apreciando a 

conservación do legado artístico do mundo clásico.

− Educación para a saúde cando falamos das termas romanas, do sistema de rede de

sumidoiros ou da hixiene en Roma.

− Educación para o lecer cando aprenden os xogos, deportes e espectáculos en Grecia e 

Roma.

− Educación para Europa a propósito dos pobos que comparten unhas mesmas raíces 

culturais.

− Educación para a convivencia pola actitude respectuosa que teñen que ter os alumnos 

de cara ás distintas relixións e culturas.
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11. SISTEMA PARA A ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS 

Tanto no nivel da ESO coma en BAC, faranse probas de avaliación inicial para verificar 

o punto do que parten os alumnos e alumnas e así poder incidir, no caso de que fora necesario, 

naqueles puntos nos que se mostren máis vulnerables. 

12. PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN 

Conforme á programación elaborada pola Dirección do Centro para o curso 2015-201, o 

Departamento de Latín reunirase unha vez ao mes os xoves  de 11'30 a 12'20 h. No entanto, as 

reunións de departamento para este curso faranse cantas veces sexa necesario para a boa marcha 

do curso. 

Os nosos obxectivos son: 

- Manter unha relación e unha coordinación permanentes co Departamento de Grego e 

demais  departamentos  de  Lengua  Española,  Lingua  Galega  e  Ciencias  Sociais 

principalmente.

-  Poñer  en  común  os  niveis  de  contido,  obxectivos  parciais  e  globais  acadados, 

temporalización, etc.

- Analizar e discutir aspectos da programación.

- Elaborar e contrastar material didáctico.

- Posta ó día sobre bibliografía, cursiños, etc.

- Detección e corrección de erros observados sobre a marcha.

Esta programación será presentada ó alumnado ó principio do curso. Coa mesma será publicada 

no taboleiro de anuncios do centro unha síntese dos principais aspectos a efectos de coñecemento 

do  propio  alumnado  e  dos  seus  pais  ou  titores.  Quedarán  as  correspondentes  copias  no 

departamento de LATÍN e na Xefatura de Estudos.
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13. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO 

A primeira sesión do curso dedícase a explicar ao alumno cál vai ser a metodoloxía, os 

contidos que se van traballar, as avaliacións que se efectuarán  e os contidos mínimos.

Entrégase  a  cada  alumno o  programa no que  constan  os  contidos   e  os  criterios  de 

avaliación.

Tamén estará exposto no taboleiro da aula un pequeno resumo da programación 

relativo aos aspectos anteriomente mencionados como xa se referiu.

En Guitiriz a  15 de Setembro de 2015

Vº e prace

O/A Xefe/a do Departamento Asdo. Os membros do 
Departamento

Irene Barreira Rey

................................................. 
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