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Estándares de aprendizaxe e competencias clave 
1º TRIMESTRE

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

1.  Marco  xeográfico  da
lingua.

 Coñecer e localizar en mapas
o marco xeográfico 

a lingua latina.

    Localiza nun mapa o marco xeográfico
da  lingua  latina  e  a  súa  expansión,
delimitando  os  seus  ámbitos  de
influencia  e  colocando  con  precisión
puntos  xeográficos,  cidades  ou  restos
arqueolóxicos  coñecidos  pola  súa
relevancia histórica.

CMCCT

CCEC

CSC

2. O indoeuropeo. 

 
   Identificar  o  indoeuropeo

como a lingua nai da

   maioría  das  linguas  faladas
en Europa hoxe en día.

 

   Agrupar  as  linguas
indoeuropeas  en
familias             

   lingüísticas e localizalas nun
mapa.

    Define  o  indoeuropeo  e recoñece as
linguas  indoeuropeas  e  as  súas
familias, e delimita nun mapa a zona de
orixe e as zonas de expansión.

 

    Identifica  as  linguas  que  se  falan
actualmente  en  Europa,  diferenciando
pola súa orixe entre indoeuropeas e non
indoeuropeas, clasifica as primeiras en
familias lingüísticas e delimita nun mapa
as zonas onde se utilizan.

CD

CAA

CSC

CCEC

3.  Linguas  de  España:
linguas  romances  e  non
romances.

    Coñecer  as  orixes  das
linguas  faladas  en  España,
clasificalas  e  localizalas  nun
mapa,  e  delimitar  o  marco
xeográfico  das  linguas
romances faladas no mundo,
recoñecendo  as  súas
características.

   Identifica  as  linguas  que  se  falan  en
España,  diferenciando  pola  súa  orixe
romances e non romances, localiza nun
mapa  as  zonas  onde  se  utilizan,
delimita o marco xeográfico das linguas
romances faladas no mundo e recoñece
as súas características.

CSC

CCEC
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

4.  Orixe,  evolución e  etapas
do  latín.  Palabras
patrimoniais,  cultismos  e
semicultismos.

   Distinguir  as  principais
etapas na evolución do latín
e  recoñecer  e  identificar
palabras  patrimoniais,
cultismos e semicultismos.

    Distingue e delimita as etapas do latín,
recoñece e distingue a partir  do étimo
latino cultismos, semicultismos e termos
patrimoniais,  e  explica  as  evolucións
que se producen nun caso e no outro.

 

   Coñece exemplos de termos latinos que
deron  orixe  tanto  a  unha  palabra
patrimonial como a un cultismo, e sinala
as diferenzas de uso e significado entre
ambos.

CCL

CAA

CMCCT

 

5.Nocións  básicas  de
evolución  fonética,
morfolóxica e semántica do
latín  ao  galego  e  ao
castelán.

    Coñecer e aplicar as regras
fundamentais  da  evolución
fonética,  e  recoñecer  os
procesos  de  evolución
semántica do latín ao galego
e  ao  castelán  partindo  dos
étimos latinos.

    Realiza  evolucións  de  termos  latinos
ao galego e ao castelán, aplicando as
regras  fonéticas  de  evolución,  e
recoñece  palabras  da  súa  lingua  que
sufriron  procesos  de  evolución
semántica.

CCL

CAA

6.  Orixes  da  escritura.
Sistemas de escritura. 

   Recoñecer  sistemas  de
escritura  e  distinguilos  do
alfabeto.

    Recoñece  tipos  de  escritura  e
clasifícaos consonte a súa natureza e a
súa función,  e  describe os trazos  que
distinguen uns dos outros.

CD

CCEC

7.  Orixe  e  evolución  do
alfabeto latino.

 

   Distinguir  as  fases  da
evolución  do  alfabeto  latino,
desde  a  súa  orixe  ata  o
alfabeto da época clásica.

    Coñecer a orixe do alfabeto

    Explica a orixe do alfabeto latino, e a
evolución e a adaptación dos signos do
alfabeto grego.

 

    Explica  a  orixe  do  alfabeto  de

CAA

CMCCT

CSC  

CCL

CCEC
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

nas linguas modernas. diferentes  linguas  partindo  do  alfabeto
latino, así como a súa evolución, sinala
as  adaptacións  que  se  producen  en
cada  unha  e  recoñece  os  tipos  de
alfabeto usados actualmente en Europa,
en  relación  coas  linguas  que  os
empregan.

8. Pronuncia do latín: tipos.     Coñecer  e  aplicar  con
corrección as normas básicas
da  pronuncia  en  latín  e
distinguir os seus tipos.

    Le  con  pronuncia  e  acentuación
correctas textos latinos, identificando e
reproducindo  exemplos  de  diferentes
tipos de pronuncia.

CCL

9.  Tipos  de  palabras:
variables e invariables.

    Concepto e funcións dos
casos latinos.

   Distinguir  os  tipos  de
palabras  a  partir  do  seu
enunciado.  

 

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

    Distingue  palabras  variables  e
invariables,  explica  os  trazos  que
permiten  identificalas  e  define  criterios
para clasificalas.

 

   Enumera correctamente os nomes dos
casos que existen na flexión nominal e
pronominal  latina,  explica  as  súas
funcións dentro da oración e ilustra con
exemplos  a  forma  axeitada  de
traducilos.

CAA

CCL

10.  Concepto de declinación
e conxugación.

   Comprender  o  concepto  de
declinación e conxugación.

   Declina  e/ou  conxuga  correctamente
palabras  propostas  segundo  a  súa
categoría,  explicando  e  ilustrando  con
exemplos  as  características  que
diferencian os conceptos de declinación
e conxugación

CAA

CCL

CD
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

11.  Flexión  nominal:
substantivos e  adxectivos.
As cinco declinacións.

 

    Coñecer  as  declinacións,
encadrar  as  palabras  dentro
da  súa  categoría  e
declinación,  enuncialas  e
declinalas correctamente.

   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.

 

    Declina  palabras  e  sintagmas  en
concordancia,  aplicando  correctamente
para  cada  palabra  o  paradigma  de
flexión correspondente.

CCL

 

12.  Flexión  verbal:  Sum  e
verbos regulares en

voz  activa.

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

 

   Traducir  ao  galego  e  ao
castelán  as  formas  verbais
latinas,  e  comparar  os
sistemas verbais.

   Clasifica  verbos  segundo  a  súa
conxugación partindo do seu enunciado
e  describe  os  trazos  polos  que  se
recoñecen os modelos de flexión verbal.

 

    Coñece  e  identifica  as  formas  que
compoñen o enunciado dos verbos de
paradigmas  regulares  e  recoñece  a
partir  destas  os  modelos  de
conxugación.

 

   Conxuga  os  tempos  verbais  máis
frecuentes  en  voz  activa  ,  aplicando
correctamente  os  paradigmas
correspondentes.

 

CAA

CCL

 

CCL

CAA
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

    Traduce correctamente ao galego e ao
castelán  formas  verbais  latinas,  e
compara os tempos e os modos verbais
presentes no latín cos do galego e os
do castelán.

 13. Elementos da oración.

      Oracións predicativas e
atributivas.

      Iniciación as técnicas de
tradución.

 

 

  Coñecer  e  analizar  as
funcións das palabras na

   oración.

 

  Recoñecer  e  clasificar  os
tipos de oración simple.

   Analiza  morfoloxicamente  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.

 

   Compara e clasifica  tipos de oracións
simples, e identifica e explica en cada
caso as súas características

CMCCT

CCL

14.  Concordancia.     Recoñecer  as  regras  de
concordancia na lingua latina
e a súa correspondencia  no
galego e no castelán.

    Recoñece  nos  textos  as  regras  e  a
concordancia latina, e redacta en lingua
latina pequenas frases, onde practica o
seu uso.

CCL

15.  Períodos  da  historia  de
Roma: A Monarquía

   Coñecer os feitos históricos
das  etapas  da  historia  de
Roma,  encadralos  no  seu
período  correspondente  e
realizar eixes cronolóxicos.

   Describe  o  marco  histórico  en  que
xorde  e  se  desenvolve  a  civilización
romana,  sinala  períodos  dentro  del  e
identifica en cada un as conexións máis
importantes  que  presentan  con  outras
civilizacións

 

CCL

CSC

CSIEE

CCEC

CAA
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

    Sabe  enmarcar  determinados  feitos
históricos  na  civilización  e  no  período
histórico  correspondente,  ponos  en
contexto  e  relaciónaos  con  outras
circunstancias contemporáneas

16.  Organización  política  e
social na antiga

Roma

    Coñecer  a  organización
política e social de Roma

    e  recoñecer  o  seu
mantemento actual.

    Describe  os  elementos  que
caracterizan  as  sucesivas  formas  de
organización  do  sistema  político
romano.

 

    Describe a organización e a evolución
da  sociedade  romana,  explicando  as
características das clases sociais  e os
papeis  asignados  a  cada  unha,
relacionando  estes  aspectos  cos
valores  cívicos  existentes  na  época  e
comparándoos cos actuais.

CSIEE

CSC

CD

CCL

17.  Principais  deuses  e
héroes na mitoloxía

grecolatina.

 Os ritos funerarios.

   Coñecer  os  principais
deuses,  semideuses  e
heroes  da  mitoloxía
grecolatina.

 

   Coñecer os deuses, os mitos,
os heroes e as

    lendas  latinas  principais,  e
establecer  semellanzas  e
diferenzas  entre  os  mitos  e

   Identifica  os  principais  deuses,
semideuses  e  heroes  da  mitoloxía
grecolatina, sinalando os trazos que os
caracterizan,  os  seus  atributos  e  o
ámbito  de  influencia,  explica  a  súa
xenealoxía  e  establece relacións entre
os deuses.

 

    Recoñece  e  ilustra  con  exemplos  o
mantemento  do  mítico  e  da  figura  do
heroe  na  nosa  cultura,  analizando  a

CCEC

CD

CCL

CSC

CSIEE

CAA
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

os  heroes  antigos  e  os
actuais.

 

   Coñecer  e  comparar  coas
actuais  as características da
relixiosidade  e  da  relixión
latinas,  os cultos  privados  e
os ritos funerarios.

influencia  da  tradición  clásica  neste
fenómeno, sinalando as semellanzas e
as  principais  diferenzas  entre  ambos
tratamentos,  e  asociándoas  a  outros
trazos culturais propios de cada época. 

 

    Sinala semellanzas e diferenzas entre
os  mitos  e  as  lendas  da  antigüidade
clásica  e  os  pertencentes  a  outras
culturas, comparando o seu tratamento
na literatura ou na tradición relixiosa, e
valorando a súa influenza na arte e na
literatura  posterior  a  través  de
exemplos.

    Distingue a relixión oficial de Roma dos
cultos  privados,  explicando  os  trazos
que  lles  son  propios,  e  describe  as
principais  características  dos  ritos
funerarios  romanos,  distinguindo  as
semellanzas  e  as  diferenzas  que
presentan cos de hoxe en día.
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2º TRIMESTRE
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias

clave

2..Flexión  pronominal:  os
pronomes  persoal, 
demostrativos, posesivos e
anafóricos.

   Coñecer  os  pronomes
persoais,  demostrativos,
posesivos e anafóricos.

   Enuncia  e  declina  correctamente
pronomes en latín.

CCL

3. O relativo qui quae quod.     Distinguir os diferentes tipos
de palabras a partir

    do  se  enunciado,
recoñecendo os distintos 

formantes destas palabras.

   

   Identifica polo seu enunciado diferentes
tipos  de  palabras  en     latín,
diferenciando  unhas  doutras  e
clasificándoas segundo a súa categoría
e declinación.

 

CAA

 

4.  Oración  composta:
Coordinación e

    subordinación

    Distinguir  as  oracións
simples  das  compostas  e,
dentro  destas  últimas,  as
coordinadas  das
subordinadas

   Distingue  as  oracións  simples  das
compostas e, dentro destas últimas, as
coordinadas das subordinadas, os seus
tipos e os nexos que as caracterizan, e
sinala exemplos que expliquen en cada
caso as súas características.    

CAA

CCL

5.Análise  fonética,
morfolóxica, sintáctica e

    semántica.

    Coñecer  e  aplicar  os
coñecementos  fonolóxicos,
morfolóxicos,  sintácticos  e
léxicos da lingua latina para a
interpretación, a tradución e a
retroversión  de  textos  de
dificultade progresiva.

    Utiliza  adecuadamente  a  análise
fonética,  morfolóxica,  sintáctica  e
semántica  de  textos  de  dificultade
graduada,  para efectuar  correctamente
a súa tradución ou retroversión.         

CCL

CAA
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 

6. Comparación  das
estruturas latinas coas das
linguas propias

 

    Comparar  as  estruturas
latinas  coas  das  linguas
propias.

   Utiliza  mecanismos de inferencia para
comprender  textos  de  xeito  global,
relacionando  estruturas  latinas  con
outras  equivalentes  nas  linguas  que
coñece

CCL

CAA

7.  Iniciación  ás  técnicas  de
tradución.                        

    Utilizar  correctamente
manuais  e  dicionarios,
recoñecendo  e  analizando
toda  a  información  que
proporcionan.

   Utiliza  correctamente  o  dicionario,
analizando e valorando correctamente a
información  gramatical  incluída  nos
seus manuais  e  nas súas  entradas,  e
localiza  o  significado  de  palabras  que
entrañen dificultade, identificando entre
varias  acepcións  o  sentido  máis
axeitado  para  a  tradución  do
texto.           

CAA

CCL

8.  Locucións  latinas  de  uso
actual.                 

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

   Coñece  o  significado  das  principais
locucións latinas de uso actual e sabe
empregalas no seu contexto adecuado
cando se expresa na súa propia lingua.

CCL

CAA

9.  Períodos  da  historia  de
Roma: A República.            

 

    Coñecer os feitos históricos
das  etapas  da  historia  de
Roma,  encadralos  no  seu
período  correspondente  e
realizar eixes cronolóxicos

   Describe  o  marco  histórico  en  que
xorde  e  se  desenvolve  a  civilización
romana,  sinala  períodos  dentro  del  e
identifica en cada un as conexións máis
importantes  que  presentan  con  outras
civilizacións

    Distingue  as  etapas  da  historia  de
Roma,  explicando  os  seus  trazos

CCL

CSC

CSIEE

CCEC

CAA
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

esenciais  e  as  circunstancias  que
interveñen no paso de unhas a outras.

    Sabe  enmarcar  determinados  feitos
históricos  na  civilización  e  no  período
histórico  correspondente,  ponos  en
contexto  e  relaciónaos  con  outras
circunstancias contemporáneas.

   Pode elaborar  eixes  cronolóxicos  nos
que  se  representan  fitos  históricos
salientables,  consultando  diferentes
fontes de información

    Describe os principais fitos históricos e
os  aspectos  máis  significativos  da
civilización  latina,  e  analiza  a  súa
influencia no devir histórico posterior.

 

10.  O  exército.       
                            

   Describir  a  estrutura  e  o
funcionamento  do  exército
romano,  e  distinguir  as
etapas na súa evolución

   Enumera os elementos que compoñen
a estrutura do exército romano e explica
o seu funcionamento, atendendo á súa
evolución  ao  longo  dos  períodos
históricos

CSC

CMCCT

12.Vocabulario  básico  latino:
léxico  transparente;
palabras  de  maior
frecuencia. 

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

   Deduce o significado de termos latinos
non estudados partindo do contexto ou
de palabras da lingua propia ou doutras
que coñece.        

CAA

CCL

CD
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

   Redacta  frases  sinxelas  ou pequenos
textos en latín sobre un tema proposto. 

CAA

CCL
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
É unha materia de adultos, 2 alumnos abandonaron na 1ª avaliación.
Se se presentan en Setembro  o exame, presencial ou telemático,  terá só 
preguntas e  exercicios do  incluido arriba nesta modificación da 
programación. 
Os alumnos  con una cualificación de  catro na 2ª avaliación só terán que 
facer as actividades propostas pola videoconferencia Webex e na páxina  
WEB do instituto para  aprobar a materia. Poderán envialas por 
teléfono(whatsapp ) ou ó correo electrónico da profesora. Deben realizar, 
polo menos, o 60% das  tarefas propostas para aprobar. Cada unha delas 
valoraráse en 0.1 puntos se está ben feita e sumarase á nota da 2ª 
avaliación
Os alumnos restantes, agás dous que abandonaron na 1ª avaliación, están 
aprobados na 2ª avaliación e polo tanto deberían facer esas tarefas para que
a nota suba 0.1 puntos  se está ben realizada.

Instrumentos: Traballo telemático das actividades postas na PÁXINA WEB DO
INSTITUTO e participación en videoconferencias ou interacción coa profesora
por correo electrónico ou teléfono.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Nota da 2ª avaliación+  0.1 puntos por cada actividade  ben feita da 3ª 
avaliación e participación nas videoconferencias webex

Proba
extraordinaria de

setembro 

O exame, presencial ou telemático, non terá preguntas nin exercicios dos 
temas eliminados nesta modificación da programación. 

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

 participar nas videoconferencias e facer coa súa letra o 60% das actividades 
propostas  para aprobar. Cada actividade sumará 0.1 puntos á nota da 2ª 
avaliación.

Criterios de cualificación:
Pola cantidade e rigor destes traballos. Teñen que estar coa letra do alumno 
e pódese pedir algunha explicación telemática ou presencial en caso de 
sospeita de que o fixese outra persoa.
CADA TRABALLO, ESQUEMA OU RESUME SUMA O.1 PUNTOS Á NOTA DA 2ª
AVALIACIÓN.
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Procedementos e instrumentos de avaliación:

Actividades , esquemas , resumes, traballos propostos por videconferencia 
Webex e enviados ó teléfono ou ó correo electrónico

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

Actividades

Actividadades de repaso da 1ª e 2ª avaliacions.
Avance de contido teórico mediante esquemas ou resumes.
Traduccións.
CADA ESQUEMA, RESUME OU TRADUCIÓN SUMA 0.1 PUNTOS Á NOTA
DA 2ª AVALIACIÓN.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

 con conectividade: páx. Web dol instituto., clases por videoconferencia Webex

Sen conectividade:  correo electrónico    galiciaviridis@gmail.com   para recibir 
traballos  enviados dende calquer ordenador.
Se non presenta nada, queda a  nota da 2ª avaliación.
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Materiais e recursos

 Actividades , clases e traballos por:
Web do centro
Videoconferencia Webex no horario de clase
Correo electrónico
Teléfono

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado. 

páxina web do centro, no blogue  dentro da materia de latín e na  
videoconferencia WEBEX co alumnado.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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