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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Coñecemento da Gramática latina (30%) Competencia linguística.  Estudo da Gramática como medio de acceder
aos textos latinos.

Tradución e conversión de textos (30%) Competencia linguística. Conversión de textos latinos sinxelos ás linguas
vernáculas.

Coñecemento do léxico latino e trasvase ó léxico propio (10%) Competencia linguística.  Estudo do léxico latino e a  súa  influenza nas
linguas propias.

Asimilación da cultura latina (20%) Competencia  socio-cultural.  Historia  de  Roma,  sociedade,  mitoloxía,
pensamento, arte, literatura e vida cotiá.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Procedementos: Traducións orixinais e adaptadas. Análise
morfosintáctica. Coñecemento da cultura. Derivación dos étimos latinos nas
linguas propias.

Instrumentos: Probas diferenciadas para todas as competencias.

Cualificación final

Nas materias do Departamento seguiremos as pautas dadas polo Ministerio:
será unha avaliación continua elaborada principalmente cos resultados dos
dous  trimestres  presenciais  e  matizada  polos  traballos  elaborados  no
confinamento. Teremos en conta as circunstancias radicalmente distintas e
distópicas  desta  avaliación.  O  alumnado  que  presente  o  seu  traballo  con
regularidade e atención poderá verse beneficiado á alza na súa cualificación
ata un total do 20% no caso de estaren correctamente realizados.

A  nota  do  aprobado  deberá  ser  un  cinco  na  materia,  tal  e  como  está
recollido na programación ordinaria.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Con  respecto  á  avaliación  extraordinaria  de  setembro  o  aprobado  será
tamén a nota de cinco. Os contidos da proba extraordinaria serán os vistos e
estudados nos dous primeiros trimestres presenciais.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación: Non hai pendentes nesta materia.

Criterios de cualificación: Non hai pendentes nesta materia.

Procedementos  e  instrumentos  de  avaliación:  Non  hai  pendentes  nesta
materia.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades Tradución, análise e exercicios de gramática. Traballos sobre aspectos
da cultura.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Será  difícil  impartir  toda  a  materia  prevista  na  programación.  O
apartado  máis  intrincado  refírese  ás  formas  non  persoais  do  verbo
(infinitivos e participios) e serán dadas no vindeiro curso académico. As
declinacións (vistas xa as esenciais) están sendo completadas co estudo
e  traballo  dos  pronomes.  Xa  estaban  realizadas  actividades  con
pronomes nos trimestres anteriores (anafóricos, persoais, posesivos e
relativos)  e  continuaranse  outras  facetas  pronominais  de  enorme
similitude: demostrativos, indefinidos, de identidade...
O funcionamento do verbo foi estudado nas anteriores avaliacións, na
súa voz activa e pasiva.  Trataremos de continuar  e afianzar  esta voz
pasiva e coñecer os principais  verbos irregulares.  Está visto tamén o
modo indicativo e imperativo na súa totalidade; veremos tamén o modo
subxuntivo, moi semellante no uso ás nosas linguas.
Traduciremos  frases  e  textos  doados;  comprendemos  que  a  análise
resulta  dificultosa  sen   a  presenza  constante  dun  profesor,  pero
intentaremos acceder á estrutura morfosintáctica polo menos a niveis
elementais.
Os  temas  de  cultura  son  moito  máis  doados.  Veremos  a  vivenda,  a
familia,  a  educación,  o  calendario  e  aspectos  básicos  da  Historia  de
Roma.

Materiais e recursos Exercicios do libro de texto e materiais proporcionados pola profesora.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Esta addenda á programación do Departamento será publicada na páxina
web do IES Elviña. Ademais o alumnado será informado pola profesora nos
canles utilizados para a súa formación telemática; dispoñemos dos correos
electrónicos dos rapaces e rapazas e serán avisados neles.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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