
	
	

	 		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
Instrucións	do	27	de	abril	de	2020,	da	Dirección	Xeral	de	Educación,	Formación		Profesional	e	Innovación	Educativa	para	o	
desenvolvemento	do	terceiro	trimestre	do	curso	académico	2019/20,	nos	centros	docentes	da	Comunidade	Autónoma	de	
Galicia.	 	
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1. Estándares	de	aprendizaxe	e	competencias	imprescindibles	
Criterio	de	avaliación	 Estándar	de	aprendizaxe	

Coñecer as categorías gramaticais. Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen. 

Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, diferenciando lexemas e 
morfemas, e procurando exemplos noutros termos nos que estean presentes. 

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. 

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 en galego e en castelán. 

Identificar, conxugar, traducir e efectuar a retroversión de todas as formas verbais. 

-Identifica con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de formas verbais, 
conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e en castelán. 
- Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar traducións e 
retroversións, axudándose do dicionario. 

Coñecer e aplicar os coñecementos da sintaxe nomi-nal e pronominal para a tradu-ción 
de textos latinos. 

Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto para efectuar 
correctamente a súa tradución. 

Recoñecer e clasificar as oracións e as construcións sintácticas latinas. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións sintácticas latinas, e 
relaciónaas con construcións análogas existentes noutras linguas que coñeza. 

Relacionar e aplicar coñecementos sobre elementos e construcións sintácticas en 
interpretación e 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 equivalentes en galego e en castelán. 

Definir, comprender e recoñecer os diferentes tipos de oracións compostas 
coordinadas e subordinadas. 

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. 

Coñecer as funcións das formas non persoais do verbo: infinitivo, participio, xerundio, 
xerundivo e supino. 

Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas correctamente e explica 
as súas funcións. 

Utilizar o dicionario, analizar e valorar correctamente a información gramatical que 
proporciona e procurar o termo máis acaído na lingua propia para a tradución do texto. 

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. 

Coñecer, identificar e traducir termos latinos pertencentes ao vocabulario 
especializado: léxico literario, científico e filosófico. 

Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos correctamente 
ao galego e ao castelán. 

Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas dos/das 
estudantes. 

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

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

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. 

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. 

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. 

	



	

	

	 		

ADAPTACIÓN	DA	PROGRAMACIÓN	

DIDÁCTICA.	CURSO	2019/2020	

PÁXINA	3	DE	4	 CENTRO:	IES	EDUARDO	PONDAL	

CURSO:	2º	BACHARELATO	

MATERIA:	LATÍN	
	

		

	

	

	

Non	hai		alumnado	co	Latín	de	1º	suspenso.	

2. Avaliación	e	cualificación	

Avaliación	

Procedementos: 
 
- O carácter de progresividade que ten esta materia na súa aprendizaxe fai que 
apliquemos o concepto de avaliación continua e polo tanto, se un alumno suspende a 
primeira avaliación quedará recuperada automaticamente se aproba a segunda  e, se 
suspende tamén a segunda pero aproba a terceira con nota de 5, aprobará finalmente a 
materia, pero nunca con menos dun  5  na 3ª avaliación. O alumnado nesta situación 
deberá acadar os estándares imprescindibles. 
 
- Se se ten suspensas a 1ª e 2ª avaliación poderase superar a materia  sempre e cando  
nas actividades de recuperación e reforzo desenvolvidas neste 3ª trimestre non 
presencial o/a alumno/a acade os  estandares de aprendizaxe  e competencias 
reflectidos anteriormente e  que pertencen á  1ª e 2ª avaliación. Será necesario que o/a 
alumna demostre  a súa competencia na tradución dun texto de Eutropio  que é o autor  
do que se vai examinar na proba de Latín das ABAU. 
 
- As actividades  desenvolvidas no 3º trimestre con todo o alumnado de Latín de 2º  que 
teña  a 1ª e 2ª avaliación aprobadas  servirán para subir a nota que tiveron na 2ª 
avaliación, dependendo sempre do grao de participación e relaización das  actividades 
propostas. 
 
Instrumentos: 
 
- Práctica de análise morfositáctico na que se evidencia  un recoñecmento correcto dos 
casos  e as súas funcións sintácticas e  orecoñecemento correcto das formas verbais. 
 
- Práctica da  tradución na que se evidencie a correspondencia entre a análise  
morfoxintáctica  e a versión realizada. 
 
-Comunicación co profesorado:   Entrega dos textos fixsdos. Dúbidas  planteadas. 
 

Cualificación	final	

- O alumnado que teña aprobadas a 1ª e a 2ª avaliación ou ten aprobada só a 2ª 
avaliación  poderá obter  na cualificación final unha nota maior  nun 20%  que a que 
obtivo na 2ª avaliación ou maior que a nota media das dúas, caso de que na 1º teña 
máis nota que na 2ª. se participa e realiza  un 90% das actividades desenvolvidas no 3º 
trimestre.  Estas actividades subirán a nota da 2ª avaliación ou da media entre a  1º e a 
2ª, segundo sexa o caso,   un  20 %   como máximo . A non realización ou a realización 
incompleta  das actividades non presenciais  do 3º trimestre non suporán unha baixada 
da nota, pero non poderán subir a nota. 
  
 -O alumnado que ten suspensas a 1º e 2ª avaliación poderá recuperar a materia cun 5 
se participa  e realiza o 90% dos textos propostos no 3º trimestre con nota media de 5  e 
acada os estándares imprescindibles  na Lingua Latina, na práctica da análise morfo-
sintáctica e a tradución  dos textos.. E poderá subir nota ata un 20% máximo, se 
acadase máis nota nesas actividades. 

Proba	
extraordinaria	de	

setembro	

A proba  extraordinaria de de setemboro  será presencial, se é posible e só entrarán os 
contidos dados na 1ª e 2ª avaliación da parte de LIteratura, latinismos e topónimos e 
léxico. Na parte de Lingua Latina e tradución de textos serán avaliados os estandares 
imprescindibles. Será necesario, por tanto, demostrar unha mínima competencia na 
análise e tradución de textos de Eutropio. 
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4.	Información	e	publicidade	

Información	ao	
alumnado	e	ás	

familias	
O correo electrónico.  

Publicidade		 Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

3.	Metodoloxía	e	actividades	do	3º	trimestre	(recuperación,	repaso,	reforzo,	e	
no	seu	caso,	ampliación)		

Actividades		   Práctica da tradución. Tradución de textos do autor que entra nas probas    
ABAU. 

Metodoloxía	
(alumnado	con	

conectividade	e	sen	
conectividade)	

Entrega de tres textos de Eutropio  analizados morfosintácticamente e  
traducidos semanalmente. Feita a correción en PDF se lle remite ao 
alumnado polo  correo corporativo do centro. Todo o alumnado de Latín de 2º  
de Bacharelato ten conexión a internet. 
Cando a análise entraña máis dificultade se lle envia un PDF coa estructura 
sintáctica do textos coas explicacións pertinentes. 
Resolución de dúbidas  por correo electrónico. 

Materiais	e	recursos	 Seleción de textos de Eutropio. Dicionario. Dicionarios  e outros recursos on 
line. 


