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 1. ESTÁNDARES E COMPETENCIAS 
 
 Contidos 
 -B4.1. Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: historiografía, lírica. 
 -B5.1. Tradución e interpretación de textos latinos. 
 -B6.2. Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua. 
 -B6.3. Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á 
literaria. 
 
 Criterios de avaliación 
 -B4.2. Coñecer as características dos xéneros literarios latinos, os seus autores, 
as obras máis representativas e as súas influencias na literatura posterior. 
 -B5.1. Realizar a tradución e interpretación de textos latinos orixinais. 
 -B6.2. Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas dos 
estudantes. 
 -B6.3. Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso actual e 
saber empregalas nun contexto axeitado. 
 
 Estándares de aprendizaxe 
 -LA2B4.2.1. Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e 
identifica e sinala a súa presenza en textos propostos. Competencias: CAA, CCL, 
CCEC. 
 -LA2B5.1.1.Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos 
latinos para efectuar correctamente a súa tradución. Competencias: CCL, CAA. 
 -LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía o diccionario, 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 tradución correcta do texto. Competencias: CD, CAA, 
CCL. 
 -LA2B6.2.1. 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. Competencias: CAA, CCL, CD. 
 -LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico 
común e especializado do galego e do castelán. Competencias: CD, CCL.  
 -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. Competencias: CMCCT, CSC, CD, 
CCEC, CCL. 
 
 
 



 2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
 
 Avaliación e cualificación. Para avaliarao alumnado neste 3º trimestre, teranse 
en conta as tarefas indicadas no apartado 3. 
 
 Cualificación final. 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 dun prazo establecido. Os 
mínimos esixibles e os criterios de avaliación e cualificación son os mesmos que 
constan na programación xeral ordinaria presentada ao comezo 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. 
     
 Avaliaciónde materia pendente. Non hai alumnos con materias pendentes. 
      
 3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES NO 3º TRIMESTRE. Recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación). 
   
 Actividades. Seguimos traducindo textos e solucionando cuestións teóricas, 
especialmente modelos de exame das ABAU. 
 
    Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade). O contacto co 
alumnado foi por correo electrónico, e realizouse sen problemas salvo no caso dun 
alumno que tampouco se conectou nas outras asignaturas, polo que souben a través das 
xuntanzas virtuais coa titora. As clases impartíronse por videoconferencia, dúas sesións 
por semana con traballo establecido para o alumnado, de xeito que chegásemos así 
áscatro horas semanais. 
 
    Materiais e recursos. Ao pouco de comezar a crise sanitaria, seguimos 
impartindo sesións de clase por videoconferencia, explicando a pouca materia que 
quedaba por explicar. 
 
 
 
      



 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.  
 


