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LEXISLACIÓN 

 

Para a realización desta adaptación da programación didáctica de Latín de 4º ESO do curso 

2019/2020 do IES Enrique Muruais seguíronse as instruccións do 27 de abril do 2020, da Dirección 

General 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  Estándares de aprendizaxe 

 Coñercer as declinacións, encuadrar as palabras 
dentro da súa categoría e declinación, enuncialas e 

declinalas correctamente. 

- Enuncia correctamente sustantivos, adxetivos e 
pronomes en latín, distíngueos a partir do seu 
enunciado e clasifícaos segundo a súa categoría e 
declinación. 
- Declina palabras e sintagmas en concordancia, 
aplicando correctamente para cada palabra o 
paradigma da flexión correspondente. 

Coñecer as conxugacións, encuadrar os verbos 
dentro da súa conxugación, enuncialos e conxugalos 
correctamente. 

- Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica 
os verbos segundo a súa conxugación a partir do seu 
enunciado. 
- Coñece e identifica as formas que compoñen o 
enunciado dos verbos de paradigmas regulares e 
recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 

Coñecer os nomes dos casos latinos e identificar as 
súas principais funcións na oración, e saber traducir 
os casos á lingua materna adecuadamente. 

- Enumera correctamente os nomes dos casos que 
existen na flexión nominal e pronominal latina, e 
explica as principais funcións que realizan dentro da 
oración. 
- Traduce correctamente á súa lingua os casos 
latinos presentes nos textos e redacta na lengua 
latina pequenas frases, onde practicar o seu uso. 

Coñecer os deuses, mitos e heroes latinos, e 
establecer semellanzas e diferencias entre os mitos e 
os heroes antiguos e os actuais. 

- Recoñece e ilustra con exemplos o manteñemento 
do mítico e da figura do heroe na nosa cultura, e 
sinala as semellanzas e as principais diferencias que 
se observan entre ambos tratamentos. 

Aplicar coñecementos básicos de morfoloxía e 
sintase para iniciarse na interpretación, na tradución 
e na retroversión de frases de dificultade progresiva e 
textos adaptados. 

Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e 
sintáctica de frases de dificultade escalonada e 
textos adaptados, para efectuar correctamente a súa 
traducción ou retroversión. 

Coñecer, identificar e traducir o léxico latino 
transparente e as palabras de maior frecuencia. 

- Deduce o significado de términos latinos non 
estudiados, partindo do contexto ou de palabras da 
lingua propia. 
- Identifica e explica as palabras transparentes e de 
maior frecuencia. 

 

2.- Avaliación e cualificación. 

2.1.- Avaliación. 

a) Procedementos. 

Valoraranse os traballos feitos polos alumnos ó longo do 3º trimestre cun 100% da 

nota, sempre de xeito positivo e nunca para baixar a nota. 

b) Instrumentos. 

Empregaranse as videoconferencias mediante Cisco Webex, a aula virtual, o correo 

electrónico e a plataforma Padlet. 



2.2.- Cualificación final. 

Valoraranse máis as dúas avaliacións anteriores, tendo en conta soamente para a 

terceira avaliación os traballos feitos para subir nota. 

O alumnado que teña superadas a 1ª e a 2ª avaliación, terá como nota da 3ª a media 

aritmética das dúas máis os puntos que acade na 3ª avaliación. 

Na terceira avaliación pode sumar ata 1 punto no caso de superar satisfactoriamente 

as tarefas de repaso, reforzo e ampliación programadas durante o terceiro trimestre. 

2.3.- Proba extraordinaria de setembro. 

2.3.- Proba extraordinaria de setembro. 

Non se contempla. 

2.4.- Alumnado de materia pendente. 

Non hai alumnado con materia pendente. 

3.- Metodoloxía e actividades do 3º trimestre. 

Actividades Reforzo: oracións para traducción e análise. 
Ampliación: recapitulación de vocabulario novo. 
Oracións con dativo e ablativo. O imperativo 
Recuperación: oracións específicas dun apartado 
morfolóxico ou sintáctico que non se superou. 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e 
sen conectividade) 

Traballamos mediante a aula virtual, Cisco Webex 
para as clases online, plataforma Padlet e o correo 
electrónico. 

Materiais e recursos Os materiais proporcionounos o profesor na aula 
virtual, a través do correo electrónico e na plataforma 
Padlet. 

4.- Información e publicidade. 

Información ao alumnado e ás familias Todo tipo de información darase ó alumnado na aula 
virtual e persoalmente nas clases online de Cisco 
Webex. 
As familias terán todo publicado na aula virtual do IES 
Enrique Muruais. 

Publicidade Publicarase todo na web do centro. 

 


