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 1. ESTÁNDARES E COMPETENCIAS 
  
 BLOQUE 3. MORFOLOXÍA 
 
 Contidos 
 -B3.4. Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes. 
  
 Criterios de avaliación 
 -B3.4. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa categoría e 
declinación, enuncialas e declinalas correctamente. 
 
 Estándares de aprendizaxe 
 -LA1B3.4.1. Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e 
pronomes en latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a 
súa categoría e a súa declinación. 
 -LA1B3.4.2. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 
 
 BLOQUE 4. SINTAXE 
 
 Contidos 
 -B4.1. Elementos da oración. 
 -B4.2. Casos latinos. 
 -B4.3. Concordancia. 
 -B4.4. Oración simple: oracións atributivas e predicativas. 
 
 Criterios de avaliación 
 
 -B4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración. 
 -B4.2. Coñecer os nomes dos casos latinos, identificar as principaisfuncións que 
realizan na oración e saber traducir os casos á lingua materna adecuadamente. 
 -B4.3. Recoñecer as regras de concordancia nalingua latina e a súa 
correspondencia no galego e castelán. 
 
 Estándares de aprendizaxe 
 -LA1B4.1.1. Analiza morfoloxica e sintacticamente frases e textos de dificultade 
graduada, identificando correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras 
con flexión e explicando as funcións que realizan na oración. 
 -LA1B4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión 
nominal e pronominal latina, explica as súasfuncións dentro da oración e ilustra con 
exemplos a forma axeitada de traducilos. 



 -LA1B4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina. 
 
 BLOQUE 6. TEXTOS 
 
 Contidos 
 -B6.1. Análisemorfolóxica e sintáctica. 
 -B6.3. Iniciación ás técnicas de tradución. 
 
 Criterios de avaliación 
 -B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementosmorfolóxicos e sintácticos da lingua 
latina para a interpretación e a tradución de textos de dificultade progresiva. 
 
 Estándares de aprendizaxe 
 -LA1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análisemorfolóxica e sintáctica de textos 
de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súatradución. 
 
 2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
 
 Avaliación e cualificación. Para avaliarao alumnado neste 3º trimestre, teranse 
en conta as tarefas indicadas no apartado 3: 
 
 a) 50% (nota do 1º trimestre) + 50% (nota do 2º trimestre). 
 b) 45% (nota do 1º trimestre) + 45% (nota do 2º trimestre) + 10% (nota do 3º 
trimestre, resultado da implicación do alumno nas actividades realizadas durante a 
suspensión das clases). 
 
 Enténdese por nota do 1º e do 2º trimestre a nota real que consta na libreta do 
profesor, resultado da media aritmética dos exames, e non a que consta no boletín 
trimestral de cualificacións, derivada do redondeo. 
 
 Recuperación. A recuperación da materia (práctica e teórica) do 1º e do 2º 
trimestre, ou de ambos, farase a través de probas escritas enviadas ao alumno por correo 
electrónico; estas probas deberán ser remitidas dentro dunprazo establecido. Os 
mínimos esixibles e os criterios de avaliación e cualificación son os mesmos que 
constan na programación xeral ordinaria presentada aocomezo do curso presente. 
 
 Proba extraordinaria de setembro. Seguirá as pautas establecidas na 
programación xeral, coa excepción de que non incluirá os contidos do terceiro trimestre, 
que non foron impartidos. 
     
 Avaliación de materia pendente. Hai un alumno coa asignatura pendente, que 
non se conectou malia poder facelo. Deseñouse unha proba para realizar na casa, e que 
debe ser enviada antes do 14 de maio.  
 
 a) Parte práctica: puntuarase sobre un máximo de 10 puntos. 
 b) Parte teórica: puntuarase sobre un máximo de 10 puntos.  
 A nota resultante será a media aritmética das dúas probas anteditas. Non é 
posible valorar nada máis, xa que é un alumno que non asistiu a clase con regularidade, 
e ademais non entregou as tarefas que se lle encomendaron a principio de curso. Polo 
demais, a proba deseñouse conforme aos contidos, criterios e estándares anteditos. 
   



 
 3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES NO 3º TRIMESTRE. Recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación). 
   
 Actividades. Realizáronse actividades de reforzo pero taménde ampliación, na 
medida en que a análise e tradución de textos é a tarefa fundamental desta asignatura. 
Con respecto á ampliación, explicouse e practicouse a declinación pronominal, o 
locativo e o dativo posesivo. 
 
    Metodoloxía (alumnado con conectividade e senconectividade). O contacto co 
alumnado foi por correo electrónico e por videoconferencia, e realizousesen 
problemas salvo no caso dun alumno que tampouco se conectounasoutras asignaturas, 
polo que souben a través das xuntanzasvirtuais coa titora. 
 
    Materiais e recursos. Seguimos usando o caderno de clase, onde se atopan 
todos os contidos da asignatura. O profesor enviouaos alumnos o vocabulario para 
traducir os textos que non o tiñan no caderno, xa que estaban concebidos para ser 
traducidos en clase con dicionario.  
 
 4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
 
 Alumnado e pais serán informados destesaxustes a través da páxinaweb do 
centro e da aula virtual, e tamén por Abalar se nalgún caso é necesaria a comunicación 
privada.  
 


