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1.C0NTIDOS MÍNIMOS   ESIXIBLES 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas

 A orixe e a evolución do latín. Clasificación das linguas indoeuropeas.

Latín culto e latín vulgar: lingua de cultura e lingua de comunicación. O proceso de re-
dución morfológica e sintáctica no latín vulgar. A formación das lenguas romances.
Análise dos procesos de evolución das linguas romances.

A evolución fonética. Termos patrimoniais, semicultismos e cultismos. Explicación dos
cambios fonéticos máis frecuentes. Relación semántica entre palabras dunha mes-
ma raíz latina e evolución fonética diferente.

 

Bloque 2: Sistema da lingua latina: elementos básicos.

 As orixes da escritura: Diferentes sistemas de escritura.
 Orixes do alfabeto latino.

 Abecedario e a pronunciación do latín.

 Bloque 3: Morfoloxía.

 Formantes das palabras.
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 Tipos de palabras: variables e invariables.

 Concepto de declinación e conxugación

 Flexión nominal: substantivos, adxectivos: 1ª, 2ª e 3ª decl., adxectivos do 1º tipo.

 Flexión verbal: presente, pretérito imperfecto e pretérito perfecto.

Bloque 4: Sintaxe

 Os elementos da oración.
 Os casos latinos.

 A concordancia.

 A oración simple: oracións atributivas e predicativas.

 A oración composta: as oracións coordinadas

 O infinitivo

 Bloque 5: Roma: historia, cultura e civilización.

 Períodos da historia de Roma.Hispania
 Organización política e social de Roma.Instituciones políticas.Clases sociales

 A familia romana.O Exército romano.

 Vida cotiá: vivenda, alimentación e indumentaria.

 Mitoloxía e relixión: coñecer os principais deuses, semideuses e héroes da mitolo-
xía grecorromana.

 Os espectáculos públicos: teatro, circo e anfiteatro.

 Bloque 6. Textos.

 Análise morfolóxica e sintáctica.
 Lectura comprensiva de textos latinos sinxelos.
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Bloque 7: Léxico. 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de maior frecuencia
 Locucións latinas de uso actual.

 
2.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DA 3ª AVALIACIÓN

Tendo en conta as novas circunstancias, nesta 3ª avaliación só se pedirán esquemas ou resumos 
dos temas teóricos  do libro.
Todo o que se pida serán actividades do libro de texto ou algunha variante  moi parecida ó xa feito 
na clase.
En canto a práctica repasaranse   os contidos da primeira e segunda avaliacións: análise 
morfolóxico e sintáctico de palabras, frases ou  textos de latín a castelán, análise de formas verbais 
con tradución a castelán; tradución das viñetas do libro de texto.
Pedirase algunha proba por videoconferencia webex, onde cada alumno terá que analizar unha ou 
dúas palabras, para demostrar os seus coñecementos básicos das declinacións  1ª, 2ª e 3ª; e tamén
dos verbos de todas as conxugacións.(infinitivo,presente, pretérito perfecto e imperfecto).
Tamén se lle pedirá   que miren os documentais sobre os acueductos ou outros temas ou videos 
relacionados co mundo latino e preguntaráselle sobre eles, oral ou por escrito. 
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4º ESO. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Na seguinte tabla os estándares de aprendizaxe  suliñados en cor amarelo,  tanto en
probas telemáticas como presenciais,   NON  ENTRAN  e QUEDAN ELIMINADOS NO
CURSO 2019-2020, tanto en xuño como en setembro.
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O         
obxec.

contidos

 

criterios  de
avaliación

estándares  de
aprendizaxe

grao mín.

con estándar

compet.
clave

elementos
transversais

instrumentos
de avaliación

criterios  de
cualificación

 

UNIDADE I : A lingua latina (6 sesións)

Avaliación 1ª

 

f

ñ

   o

    l

 

B1.1.  Marco
xeográfico  da
lingua..

B1.2.  O
indoeuropeo.
Linguas
indoeuropeas  e
familias
lingüísticas.

 

Situar  la  lengua
latina  histórica  y
genéticamente.
Valora  la  historia
de  las  lenguas
como  origen  de
diversidad  y
cultura  de  la
sociedad actual.

 

 Recoñece a orixe
da  lingua  latina  e
as principais fases
da súa historia.

 

Define  indoeuropeo
e  sitúa
xeográficamente  a
lingua  latina  ao
longo  da  súa
historia.

CMCCT

CCEC

CAA

CD

CSC

CL

CA

EOE

ECC

E

 

·          Proba
escrita  de
avaliación.

·         
Actividades
de  traballo
escrito
dentro e fóra
da aula.

 90%

 

10%

 

 

 
 

e

ñ

    o

B2.1

B2.2

B2.3

A  historia  da
escritura.  O
alfabeto latino

Coñecer a historia
da  escritura  e  do
alfabeto latino e a
súa  clasificación,
a  acentuación  do
latín  e  o  uso  das
grafías  como
números romanos.

Coñece as fases da
historia  da
escritura  e  do
alfabeto latino e a
súa  pronunciación
e  as  súas
principais  regras
fonéticas,  a
acentuación  do
latín  e  o  uso  das
grafías  como
números romanos

Coñece  a  orixe  do
alfabeto  latino,  a
súa  pronuncia  e  os
números romanos.

CSC

CAA

CD

CL

CA

EOE

l

ñ

o

 

B1.3.  Linguas
de  España:
linguas
romances  e  non
romances.

 

Coñecer as orixes
das  linguas
faladas en España,
clasificalas  e
localizalas  nun
mapa.

Identifica  as
linguas  que  se
falan  en  España,
diferenciando pola
súa  orixe  as
romances e as non

romances,  e
delimita nun mapa
as  zonas  onde  se
utilizan.

 

Diferencia  as
linguas  romances  e
non  romances  de
España.

CSC

CAA

    CD

CL

CA

EOE

f

f

ñ

o

B1.4.  Palabras
patrimoniais,
cultismos  e
semicultismos.

Distinguir  e
identificar
palabras
patrimoniais,
cultismos  e
semicultismos.

 

Identifica  e
diferencia
palabras
patrimoniais,
cultismos  e
semicultismos,  en
relación  co  termo
de orixe.

Reconoce  los
conceptos  de
evolución  fonética,
palabra  patrimonial,
cultismo  y
semicultismo,
composición  y
derivación  y
latinismo.

CCL

CAA

CL

CA

EOE
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   h

ñ

o

B7.1.
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

 

Identifica  as
palabras
transparentes  de
maior  frecuencia  e
recoñece  a  súa
etimoloxía.

CAA

CCL

CD

CL

CA

EOE

 

h

d

o

 

 

 

 

 

 

 

 

B6.1.  Análise
morfolóxica  e
sintáctica.

B4.3.
Concordancia.

B6.2.
Comparación
das  estruturas
latinas  coas  das

linguas propias.

 

 

 

 

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

Comparar as 
estruturas latinas 
coas das linguas 
propias.

 

 

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

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

 

Analiza,  traduce  e
entende  textos
adaptadosnao  seu
nivel.

Relaciona  as
estruturas
sintácticas  latinas
coas  das  súas
linguas.

 

 

CCL

CAA

 

 

 

 

CL

CA

EOE

 

O         
obxec.

contidos

 

criterios  de
avaliación

estándares  de
aprendizaxe

grao mín.

con estándar

compet.
clave

elementos
transversais

instrumentos
de avaliación

criterios  de
cualificación

 

UNIDADE II: Roma, a cidade eterna (6 sesións)

Avaliación 1ª

  a

f

e

B5.1.  A historia
de  Roma.
Ubicación
xeográfica  e
lenda  da  súa
fundación.

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

Sabe  situar  Roma
xeográfica  e
históricamente  e
analiza
críticamente  as
distintas
influencias  que  o
xeográfico  e  o

Sabe  enmarcar
determinados  feitos
históricos  no
período  histórico
correspondente

CAA

CCEC

CSC

CL

CA

EOE

·          Proba
escrita  de
avaliación.

·         
Actividades
de  traballo

90%

 

10%
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ñ

 

    

 cronolóxicos.

 

histórico  ou
lexendario  tiveron
na  cidade  de

Roma.

 

 CD

CMCCT

ECC

E

 

escrito
dentro e fóra
da aula.

 

 

 

b

e

 

 

B3.1. Formantes
das palabras.

B3.2.  Tipos  de
palabras:
variables  e
invariables.

Identificar  e
distinguir  os
formantes  das
palabras.

Distinguir  e
clasificar tipos de
palabras.

Descompón
palabras  nos  seus
formantes,
sinalando  e
diferenciando
lexemas  e
morfemas,  e
servíndose  destes
para  identificar
desinencias  e
explicar  o
concepto  de
flexión  e
paradigma.

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

Coñece as clases de
palabras,  identifica
seus componentes e
as  categorías
gramaticais  que
afectan ao nome.

CCL

CAA

CMCCT

CL

CA

EOE

 

 

h

 

B4.2.  Casos
latinos.

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.

Recoñece  os  casos
latinos e identifica a
súa función.

CAA

CCL

    

CL

CA

EOE

 

f

e

b

B3.3.  Concepto
de declinación.

B3.4.  Flexión
nominal  .  1º
declinación.

 

Comprender  o
concepto  de
declinación.

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

 

Define o concepto
de declinación.

Enuncia
correctamente
substantivos  en
latín, distíngueos a
partir  do  seu
enunciado  e
clasifícaos
segundo  a  súa
categoría  e  a  súa
declinación.

Recoñece  as  cinco
declinacións  latinas
polas  súas  marcas
morfolóxicas.

Identifica  as
palabras  latinas  da
primeira declinación
polo  seu  tema  e
enunciado.
Recoñece  as
desinencias  casuais
da  primeira
declinación  e  as
funcións  que
desempeñan.  Sabe
enunciar palabras da
primeira
declinación.

CCL

CAA

CL

CA

EOE

 

   h B7.1.
Vocabulario

Coñecer,
identificar  e

Deduce  o
significado  de

Identifica  as
palabras

CAA CL
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ñ

o

básico  latino:
léxico
transparente;
palabras  de
maior
frecuencia.  1º
declinación.

 

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

termos latinos non
estudados,
partindo  do
contexto  ou  de
palabras da lingua
propia

 

transparentes  de
maior  frecuencia  e
recoñece  a  súa
etimoloxía.  Coñece
palabras  latinas  da
1ª declinación.

CCL

CD

CA

EOE

 

h

d

o

 

 

 

 

 

 

 

 

B6.1.  Análise
morfolóxica  e
sintáctica.

B6.2.
Comparación
das  estruturas
latinas  coas  das

linguas propias.

B6.3. Iniciación 
ás técnicas de 
tradución.

B6.4. Lectura 
comprensiva de 
textos latinos 
orixinais, 
adaptados ou 
traducidos.

 

 

 

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

Comparar as 
estruturas latinas 
coas das linguas 
propias.

 

 

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

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

 

 

 

 

Analiza,  traduce  e
entende  textos
adaptadosnao  seu
nivel.

Relaciona  as
estruturas
sintácticas  latinas
coas  das  súas
linguas.

 

 

CCL

CAA

 

 

 

 

CL

CA

EOE

 

  

b

ñ

o

 

 

 

 

B7.2. 
Composición e 
derivación culta:
lexemas, 
prefixos e 
sufixos.

Distinguir e 
coñecer o 
significado dos 
principais 
prefixos e sufixos 
que interveñen na 
composición e na 
derivación culta.

Identifica e 
explica os 
principais prefixos
e sufixos, 
analizando o seu 
mantemento na 
propia lingua.

Identifica  os
prefixos  de  orixe
latina  estudados  no
léxico da súa propia
lingua  e  coñece  o
significado  que
aportan ao mesmo.

CMCCT

CCL

 

CL

CA

EOE
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b

e

 

 

 

 

 

 

 

 

B7.3. 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 
axeitado, cando se
expresa na súa 
propia lingua.

Emprega
correctamente  os
latinismos
estudados na  lingua
propia.

CD

CCL

CSC

CCEC

CL

CA

EOE

 

 

 

O          
 obxec.

contidos

 

criterios  de
avaliación

estándares  de
aprendizaxe

grao mín.

con estándar

compet.
clave

elementos
transversais

instrumentos
de avaliación

criterios  de
cualificación

 

UNIDADE III: A historia de Roma (9 sesións)

Avaliación 1ª

  a

f

e

B5.1. A historia
de Roma.

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

Distingue  as
etapas  da  historia
de Roma e explica
os  seus  trazos
esenciais  e  as
circunstancias  que
interveñen no paso
de unhas a outras.

Sabe  enmarcar
determinados
feitos históricos no
período  histórico
correspondente

CAA

CCEC

CSC

CL

CA

EOE

·          Proba
escrita  de
avaliación.

·         
Actividades
de  traballo
escrito

90%
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ñ

 

    

  CD

CMCCT

ECC

E

 

dentro e fóra
da aula.

10%

 

 

   b

e

 

    

B3.3.  Concepto
de declinación.

B3.4.  Flexión
nominal.
Substantivos  e
adxectivos.  2ª
decl. e adxec. 2-
1-2 . 

B4.3.
Concordancia.

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

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

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

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

Coñece o  léxico
latino  da  segunda
declinación  dos
adxectivos  2-1-2
estudados  na
unidade  e
identifica  a  súa
relación  semántica
ou léxica co léxico
da  propia  lingua
ou  de  outras
linguas  romances
ou o inglés

Recoñece  nos
textos as regras e a
concordancia
latina.

CD

CCL

CAA

CL

CA

EOE

 

  h

ñ

o

 

    

 B7.1.
Vocabulario
básico  latino:
léxico
transparente;
palabras  de
maior
frecuencia.  1º  e
2ª declinacións.

 

 

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

 

Identifica  as
palabras
transparentes  de
maior frecuencia e
recoñece  a  súa
etimoloxía.
Coñece  palabras
latinas  da  1ª
declinación  ou  da
2ª.

CAA

CCL

CD

CL

CA

EOE

 

  h

d

o

 

    

B6.1.  Análise
morfolóxica  e
sintáctica.

B6.2.
Comparación
das  estruturas
latinas coas das

linguas propias.

B6.3. Iniciación
ás técnicas 
detradución.

B6.4. Lectura 
comprensiva de 

 

textos latinos 
orixinais, 

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

Utiliza 
mecanismos de 
inferencia para 
comprender textos
de forma global, 

 

relacionando 

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

Comparar as 
estruturas latinas 
coas das linguas 
propias.

 

Analiza,  traduce  e
entende  textos
adaptadosnao  seu
nivel.

Relaciona  as
estruturas
sintácticas  latinas
coas  das  súas
linguas.

 

CCL

CA

CL

CA

EOE
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adaptados ou 
traducidos.

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

Comparar as 
estruturas 
latinas coas das 
linguas propias.

 

 

estruturas latinas 
con outras 
equivalentes nas 
linguas que 
coñece.

 

Analiza,  traduce  e
entende  textos
adaptadosnao  seu
nivel.

Relaciona  as
estruturas
sintácticas  latinas
coas  das  súas
linguas.

 

 

 

 

  b

e

 

    

B7.3. 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
axeitado, cando se
expresa  na  súa
propia lingua.

Emprega
correctamente  os
latinismos
estudados  na
lingua propia.

CCL

CA

CL

CA

EOE

 

  b

ñ

o

 

    

B7.2.
Composición  e
derivación
culta:  lexemas,
prefixos  e
sufixos.

 

Distinguir  e
coñecer  o
significado  dos
principais  prefixos
e  sufixos  que
interveñen  na
composición  e  na
derivación culta.

 Identifica  e
explica  os
principais prefixos
e  sufixos,
analizando  o  seu
mantemento  na
propia lingua.

Identifica  os
prefixos  de  orixe
latina estudados no
léxico  da  súa
propia  lingua  e
coñece  o
significado  que
aportan ao mesmo.

CAA

CCL

CD

CL

CA

EOE

 

  

 

 

O          
  obxec.

contidos criterios  de
avaliación

estándares de
aprendizaxe

grao mín.

con estándar

compet.
clave

elementos 

transversais

instrumentos

de avaliación

criterios de 

cualificación
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UNIDADE IV: Hispania, unha provincia romana (9 sesións)

 

 

Avaliación 1ª  

  a

f

e

ñ

 

    

B5.1.  A
historia  de
Roma.  A
provincia
Hispania.

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

 

Distingue  as
etapas  da
historia de Roma
e explica os seus
trazos  esenciais
e  as
circunstancias
que  interveñen
no paso de unhas
a outras.

Recoñece  o
proceso  de
romanización
de  Hispania,
tanto  na  súa
conquista, como
na  organización
política, social e
económica,  e
nas  pegadas
artísticas

 

CAA

CCEC

CSC

CD

CMCCT

CL

CA

EOE

ECC

E

 

·          Proba
escrita  de
avaliación
.

·         
Actividad
es  de
traballo
escrito
dentro  e
fóra  da
aula.

90%

 

10%

 

 

 

 

  b

e

 

    

B3.3. Concepto
de
conxugación.

B3.5.  Flexión
verbal.
Presente  de
indicativo
activo.

B3.2.  Tipos  de
palabras:
variables  e
invariables.
Preposicións.

Coñecer  as
conxugacións,
encadrar  os
verbos  dentro
da  súa
conxugación,
enuncialos  e
conxugalos
correctamente.
Recoñecer  as
formas  dos
tempos verbais
formados  a
partir  do  tema
de presente.

Distinguir  e
clasificar  tipos
de palabras.

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.

Distingue

palabras

variables  e

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

Coñece  e
identifica  as
conxugacións
latinas  a  partir
do  seu
enunciado.

Coñece  e
identifica  a
formación  do
presente  de
indicativo
activo.

Recoñece  as
principais
preposicións.

 

CCL

CAA

 CL

CA

EOE

 

 

 h  B7.1.
Vocabulario

Coñecer,
identificar  e
traducir  o

 Deduce  o
significado  de

Identifica  as
palabras
transparentes de

CAA CL    
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ñ

o

 

    

básico  latino:
léxico
transparente;
palabras  de
maior
frecuencia.
Verbos.

 

léxico  latino
transparente  e
as  palabras  de
maior
frecuencia.

termos  latinos
non  estudados,
partindo  do
contexto  ou  de
palabras  da
lingua propia

 

maior
frecuencia  e
recoñece  a  súa
etimoloxía.
Coñece
palabras  latinas
da  1ª
declinación  ou
da 2ª.

CCL

CD

CA

EOE

 

    

  h

d

o

    

B6.1.  Análise
morfolóxica  e
sintáctica.

B6.2.
Comparación
das  estruturas
latinas coas das

linguas
propias.

B6.3. 
Iniciación ás 
técnicas 
detradución.

B6.4. Lectura 
comprensiva 
de textos 
latinos 
orixinais, 
adaptados ou 
traducidos.

 

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

Comparar as 
estruturas 
latinas coas 
das linguas 
propias.

 

 

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

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

 

Analiza, traduce
e entende textos
adaptadosnao
seu nivel.

Relaciona  as
estruturas
sintácticas
latinas coas das
súas linguas.

 

 

CCL

CA

CL

CA

EOE

 

 

  b

e

 

    

B7.3.
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
axeitado,  cando
se  expresa  na
súa  propia
lingua.

Emprega
correctamente
os  latinismos
estudados  na
lingua propia.

CCL

CA

CL

CA

EOE

 

 

  b

ñ

o

 

B7.2.
Composición  e
derivación
culta:  lexemas,
prefixos  e
sufixos.

 

Distinguir  e
coñecer  o
significado
dos  principais
prefixos  e
sufixos  que
interveñen  na
composición  e
na  derivación
culta.

 Identifica  e
explica  os
principais
prefixos  e
sufixos,
analizando o seu
mantemento  na
propia lingua.

Identifica  os
prefixos  de
orixe  latina
estudados  no
léxico  da  súa
propia  lingua  e
coñece  o
significado  que
aportan  ao
mesmo.

CAA

CCL

CD

CL

CA

EOE
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 obxec. contidos

 

criterios  de
avaliación

estándares de
aprendizaxe

grao mín.

con estándar

compet.
clave

elementos
transversais

instrumentos  de
avaliación

criterios  de
cualificación

 

 

UNIDADE V: As clases sociais (9 sesións)

 

Avaliación 2ª  

  a

ñ

 

    

B5.2.
Organización
política  e
social  de
Roma.

Coñecer  os
trazos
fundamentais
da
organización
política  e
social  de
Roma.

Describe  a
organización  da
sociedade
romana e explica
as características
das  clases
sociais  e  os
papeis asignados
a  cada  unha
delas,  en
comparación cos
actuais.

Recoñece  as
clases sociais de
Roma e as súas
principais
características.

CSIEE

CSC

CCEC

    CCL

CL

CA

EOE

ECC

E

 

·          Proba  escrita
de avaliación.

·          Actividades de
traballo  escrito
dentro  e  fóra  da
aula.

90%

 

10%

 

 

 

 

  b

e

 

    

B3.4.  Flexión
nominal.
Substantivos  e
adxectivos  3ª
declinación.

B3.5.  Flexión
verbal.
Pretérito
imperfecto  de
indicativo
activo.

B4.4.Oración
simple:
oracións
atributivas  e
predicativas.

B4.5.  Oración
composta:
oracións
coordinadas.

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

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

Distinguir  as
oracións
simples  das
compostas.

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

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

Compara  e
clasifica tipos de
oracións

Coñece o léxico
latino  da
terceira  e
identifica  a  súa
relación
semántica  ou
léxica co léxico
da propia lingua
ou  de  outras
linguas
romances  ou  o
inglés

Coñece  e
identifica  a
formación  do
imperfecto  de
indicativo
activo.  Coñece
a  tradución  e
uso  do
imperfecto  de
indicativo
activo.

Recoñece  as
principais
oracións

CD

CCL

CAA

CL

CA

EOE
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compostas,  e
diferénciaas  das
oracións
simples.

coordinadas
latinas  e  seus
nexos.

  h

ñ

o

 

    

 B7.1.
Vocabulario
básico  latino:
léxico
transparente;
palabras  de
maior
frecuencia.  3º
declinación.

 

 

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

 

Identifica  as
palabras
transparentes de
maior
frecuencia  e
recoñece  a  súa
etimoloxía.
Coñece
palabras  latinas
da 3ª.

CAA

CCL

CD

CL

CA

EOE

 

 

  

  h

d

o

 

    

B6.1.  Análise
morfolóxica  e
sintáctica.

B6.2.
Comparación
das  estruturas
latinas coas das

linguas
propias.

B6.3. 
Iniciación ás 
técnicas de 
tradución.

B6.4. Lectura 
comprensiva 
de textos 
latinos 
orixinais, 
adaptados ou 
traducidos.

 

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

Comparar as 
estruturas 
latinas coas 
das linguas 
propias.

 

 

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

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

 

Analiza, traduce
e entende textos
adaptadosnao
seu nivel.

Relaciona  as
estruturas
sintácticas
latinas coas das
súas linguas.

 

 

CCL

CA

CL

CA

EOE

 

   

  b

e

 

    

B7.3.
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
axeitado,  cando
se  expresa  na
súa  propia

Emprega
correctamente
os  latinismos
estudados  na
lingua propia.

CCL

CA

CL

CA

EOE
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lingua.

  b

ñ

o

 

    

B7.2.
Composición  e
derivación
culta:  lexemas,
prefixos  e
sufixos.

 

Distinguir  e
coñecer  o
significado
dos  principais
prefixos  e
sufixos  que
interveñen  na
composición  e
na  derivación
culta.

 Identifica  e
explica  os
principais
prefixos  e
sufixos,
analizando o seu
mantemento  na
propia lingua.

Identifica  os
prefixos  de
orixe  latina
estudados  no
léxico  da  súa
propia  lingua  e
coñece  o
significado  que
aportan  ao
mesmo.

CAA

CCL

CD

CL

CA

EOE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O         
obxec.

contidos

 

criterios  de
avaliación

estándares  de
aprendizaxe

grao mín.

con estándar

compet.
clave

elementos
transversais

instrumentos 

de avaliación

criterios  de
cualificación

 

UNIDADE VI: A organización política (9 sesións)

Avaliación 2ª

  a

ñ

 

    

B5.2.
Organización
política  e
social  de
Roma.

Coñecer os 

trazos
fundamentais  da
organización
política  e  social
de Roma.

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

Recoñece  as
principaiss
maxistraturas
romanas,
composición  e
atribucións  do
Senado  e  os  tipos
de asembleas.

CSIEE

CSC

    CCL

CL

CA

EOE

ECC

E

 

·          Proba
escrita  de
avaliación.

·         
Actividades
de  traballo
escrito
dentro  e
fóra  da
aula.

90%

 

10%
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   b

e

 

    

B3.4. Flexión 
nominal. 
Substantivos e 
adxectivos 3ª 
declinación. 
Temas en –i.

B3.5.  Flexión
verbal.  Futuro
imperfecto  de
indicativo
activo.

 

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

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

 

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

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

 

Coñece o léxico 
latino da terceira e 
identifica a súa 
relación semántica 
ou léxica co léxico
da propia lingua ou
de outras linguas 
romances ou o 
inglés

Coñece e identifica
a formación do 
futuro imperfecto 
de indicativo 
activo. Coñece a 
tradución e uso do 
futuro 
imperfectode 
indicativo activo.

 

CD

CCL

CAA

CL

CA

EOE

 

  h

ñ

o

 

    

 B7.1.
Vocabulario
básico  latino:
léxico
transparente;
palabras  de
maior
frecuencia.  3º
declinación.

 

 

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

 

Identifica as 
palabras 
transparentes de 
maior frecuencia e 
recoñece a súa 
etimoloxía. 
Coñece palabras 
latinas da 3ª.

CAA

CCL

CD

CL

CA

EOE

 

  h

d

o

 

    

B6.1.  Análise
morfolóxica  e
sintáctica.

B6.2.
Comparación
das  estruturas
latinas  coas

das  linguas
propias.

B6.3. 
Iniciación ás 
técnicas de 
tradución.

B6.4. Lectura 
comprensiva 
de textos 
latinos 
orixinais, 
adaptados ou 
traducidos.

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

Comparar as 
estruturas latinas 
coas das linguas 
propias.

 

 

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

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

Analiza, traduce e 
entende textos 
adaptadosnao seu 
nivel.

Relaciona as 
estruturas 
sintácticas latinas 
coas das súas 
linguas.

 

 

CCL

CA

CL

CA

EOE
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  b

e

 

    

B7.3.
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 axeitado, 
cando se expresa 
na súa propia 
lingua.

Emprega 
correctamente os 
latinismos 
estudados na 
lingua propia.

CCL

CA

CL

CA

EOE

 

  

  b

ñ

o

 

    

B7.2.
Composición e
derivación
culta: lexemas,
prefixos  e
sufixos.

 

Distinguir  e
coñecer  o
significado  dos
principais
prefixos e sufixos
que interveñen na
composición  e  na
derivación culta.

 Identifica e 
explica os 
principais prefixos 
e sufixos, 
analizando o seu 
mantemento na 
propia lingua.

Identifica os 
prefixos de orixe 
latina estudados no
léxico da súa 
propia lingua e 
coñece o 
significado que 
aportan ao mesmo.

CAA

CCL

CD

CL

CA

EOE

 

  

 

 

O          
obxec.

contidos

 

criterios  de
avaliación

estándares  de
aprendizaxe

grao mín.

con estándar

compet.
clave

elementos
transversais

instrumentos 

de avaliación

criterios  de
cualificación

 

UNIDADE VII: O exército (9 sesións)

Avaliación 2ª

  a

ñ

 

    

B5.2.
Organización
política  e  social
de  Roma.  O
exército.

Coñecer os 

trazos
fundamentais  da
organización
política  e  social
de Roma.

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

Recoñece  os
principais  aspectos
organizativos  do
exército romano e as
súas estratexias.

CSIEE

CSC

    CCL

CL

CA

EOE

ECC

E

 

·          Proba
escrita  de
avaliación.

·         
Actividade
s  de
traballo
escrito
dentro  e
fóra  da
aula.

90%

 

10%

 

 

  b B3.4.  Flexión
nominal.  4ª  e  5ª
declinacións.

Coñecer  as
declinacións,
encadrar  as
palabras  dentro

 

Coñece e 

Identifica as 
palabras latinas da 
cuarta e quinta 
declinación polo seu

CD

CCLDecli
na

CL  
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e

 

    

B3.5.  Flexión
verbal.  Tempos
do  tema  de
perfecto. Pretérito
perfecto.

 

da  súa  categoría
e  declinación,
enuncialas  e
declinalas
correctamente.

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

Recoñecer  as
formas  dos
tempos  verbais

formados a partir

do  tema  de
presente  e
perfecto,  tanto
en  voz  activa
como  en  voz
pasiva, así como
as  formas  non
persoais  do
verbo:  infinitivo
de  presente
activo  e
participio  de
perfecto.

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

 

tema e enunciado. 
Recoñece as 
desinencias casuais 
da cuarta e quinta 
declinación e as 

funcións que 
desempregan.

 Coñece e identifica
a  formación  do
pretérito perfecto de
indicativo  activo.
Coñece  a  tradución
e  uso  do  pretérito
perfectode
indicativo activo.

 

palabras e
sintagmas
en
concordan
cia,
aplicando
correctam
ente  para
cada
palabra  o
paradigm
a  de
flexión
correspon
dente.

CAA

CA

EOE

 

  h

ñ

o

 

    

 B7.1.
Vocabulario
básico  latino:
léxico
transparente;
palabras de maior
frecuencia. 4ª e 5ª
declinacións.

 

 

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

 

Identifica  as
palabras
transparentes  de
maior  frecuencia  e
recoñece  a  súa
etimoloxía.  Coñece
palabras  latinas  da
4ª e 5ª.

CAA

CCL

CD

CL

CA

EOE

 

  h

d

o

 

    

B6.1.  Análise
morfolóxica  e
sintáctica.

B6.2.
Comparación  das
estruturas  latinas

coas  das  linguas
propias.

B6.3. Iniciación 
ás técnicas de 
tradución.

B6.4. Lectura 
comprensiva de 
textos latinos 

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

Comparar as 
estruturas latinas
coas das linguas 

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

Utiliza 
mecanismos de 
inferencia para 
comprender textos

Analiza,  traduce  e
entende  textos
adaptadosnao  seu
nivel.

Relaciona  as
estruturas sintácticas
latinas coas das súas
linguas.

 

CCL

CA

CL

CA

EOE
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orixinais, 
adaptados ou 
traducidos.

B6.5. Produción 
de pequenos 
textos propios en 

lingua latina.

 

propias.

Redactar en 
lingua latina 
pequenos textos 
de produción 
propia.

 

de forma global, 
relacionando 
estruturas latinas 
con outras 
equivalentes nas 
linguas que 
coñece.

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

 

  b

e

 

    

B7.3.  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
axeitado, cando se
expresa  na  súa
propia lingua.

Emprega
correctamente  os
latinismos estudados
na lingua propia.

CCL

CA

CL

CA

EOE

 

  

  b

ñ

o

 

    

B7.2.
Composición  e
derivación  culta:
lexemas,  prefixos
e sufixos.

 

Distinguir  e
coñecer  o
significado  dos
principais
prefixos  e
sufixos  que
interveñen  na
composición  e
na  derivación
culta.

 Identifica  e
explica  os
principais
prefixos e sufixos,
analizando  o  seu
mantemento  na
propia lingua.

Identifica  os
prefixos  de  orixe
latina  estudados  no
léxico da súa propia
lingua  e  coñece  o
significado  que
aportan ao mesmo.

CAA

CCL

CD

CL

CA

EOE
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O          
obxec.

contidos

 

criterios  de
avaliación

estándares  de
aprendizaxe

grao mín.

con estándar

compet.
clave

elementos
transversais

instrumentos 

de avaliación

criterios  de
cualificación

 

UNIDADE VIII: A relixión (9 sesións)

Avaliación 3ª

  l

n

 

 

    

B5.4. Mitoloxía e
relixión.

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

Identifica  os
principais  deuses,
semideuses  e
heroes  da
mitoloxía
grecolatina, sinala
os  trazos  que  os
caracterizan  e
establece
relacións  entre  os
deuses  máis
importantes.

Recoñece  as
principais
características  da
relixión  en  Roma,
os tipos de culto e as
divinidades.

CCEC

CCL

CD

CL

CA

EOE

ECC

E

 

·          Proba 
escrita de 
avaliación.

·          
Actividade
s de 
traballo 
escrito 
dentro e 
fóra da 
aula.

90%

 

10%

 

  b

e

 

    

B3.4.  Flexión
pronominal.
Demostrativos  e
persoais.

B3.5.  Flexión
verbal.  Tempos
do  tema  de
perfecto. Pretérito
pluscuamperfecto
e futuro perfecto.

 

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

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

Recoñecer  as
formas  dos
tempos  verbais

formados a partir

do  tema  de
presente  e
perfecto,  tanto
en  voz  activa
como  en  voz
pasiva, así como
as  formas  non
persoais  do
verbo:  infinitivo

Enuncia
correctamente
substantivos,
adxectivos  e
pronomes en latín,
distíngueos  a
partir  do  seu
enunciado  e
clasifícaos
segundo  a  súa
categoría  e  a  súa
declinación.

 

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

 

 Identifica as formas
e  significados  dos
pronomes
demostrativos  e
persoais  e  as
funcións  que
desempregan.

Coñece  e  identifica
a  formación  do
pretérito perfecto de
indicativo  activo.
Coñece  a  tradución
e  uso  do  pretérito
pluscuamperfecto  e
futuro  perfecto  de
indicativo activo.

 

CD

CCL

CAA

CL

CA

EOE
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de  presente
activo  e
participio  de
perfecto.

  h

ñ

o

 

    

 B7.1.
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

 

Identifica  as
palabras
transparentes  de
maior  frecuencia  e
recoñece  a  súa
etimoloxía. 

CAA

CCL

CD

CL

CA

EOE

 

  h

d

o

 

    

B6.1.  Análise
morfolóxica  e
sintáctica.

B6.2.
Comparación  das
estruturas  latinas

coas  das  linguas
propias.

B6.3. Iniciación 
ás técnicas de 
tradución.

B6.4. Lectura 
comprensiva de 
textos latinos 
orixinais, 
adaptados ou 
traducidos.

B6.5. Produción 
de pequenos 
textos propios en 

lingua latina.

 

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

Comparar as 
estruturas latinas
coas das linguas 
propias.

Redactar en 
lingua latina 
pequenos textos 
de produción 
propia.

 

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

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

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

Analiza,  traduce  e
entende  textos
adaptadosnao  seu
nivel.

Relaciona  as
estruturas sintácticas
latinas coas das súas
linguas.

Redacta  frases
sinxelas  ou  en  latín
sobre  un  tema
proposto.

 

 

CCL

CA

CL

CA

EOE

 

  b

e

 

    

B7.3.  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
axeitado, cando se
expresa  na  súa
propia lingua.

Emprega
correctamente  os
latinismos estudados
na lingua propia.

CCL

CA

CL

CA

EOE

 

  

  b B7.2.
Composición  e
derivación  culta:
lexemas,  prefixos

Distinguir  e
coñecer  o
significado  dos
principais

 Identifica  e
explica  os
principais
prefixos e sufixos,

Identifica  os
prefixos  de  orixe
latina  estudados  no
léxico da súa propia

CAA CL   
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ñ

o

 

    

e sufixos.

 

prefixos  e
sufixos  que
interveñen  na
composición  e
na  derivación
culta.

analizando  o  seu
mantemento  na
propia lingua.

lingua  e  coñece  o
significado  que
aportan ao mesmo.

CCL

CD

CA

EOE

 

 

 

 

 

 

 

 

O       
   
obxec
.

contidos

 

criterios  de
avaliación

estándares  de
aprendizaxe

grao mín.

con estándar

compet.
clave

elementos
transversais

instrumentos 

de avaliación

criterios  de
cualificación

 

UNIDADE IX: A familia e a educación (9 sesións)

Avaliación 3ª

 c

ñ

n

 

 

    

B5.3.  A  familia
romana.

B5.5.  Vida  cotiá:
vivenda,
alimentación  e
indumentaria.

Coñecer a 
composición da 
familia e os 
papeis asignados 

aos seus 
membros.

Recoñecer os 
tipos de vivenda 

empregados en 
Roma, as 
características 

principais da 
alimentación 
romana, os 
elementos da 
indumentaria e as 
normas de 
hixiene persoal, 
peiteados e 
cosméticos.

Identifica e explica
os papeis que 
desempeña dentro 
da familia cada un 

dos seus membros,
e analiza a través 
deles os 

estereotipos 
culturais da época 

en comparación 
cos actuais.

Distingue e 
describe o modo 
de vida en Roma 
no ámbito privado,
analizando os tipos
de vivenda, 
alimentación, 
vestimenta e 
coidado persoal e 
contrástaos cos da 

Recoñece  os
principais  tipos  de
matrimonio  e  as
súas
características,  os

principais  fitos  da
infancia  dun  neno
romano.

CCEC

CCL

CD

CSC

CSIEE

CAA

CL

CA

EOE

ECC

E

 

·          Proba
escrita  de
avaliación.

·         
Actividades
de  traballo
escrito
dentro  e
fóra  da
aula.

90%

 

10%
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actualidade.

  b

e

 

    

B3.5.  Flexión
verbal.

A voz pasiva. 

Recoñecer  as
formas  dos
tempos  verbais

formados  a  partir

do  tema  de
presente  e
perfecto,  tanto en
voz  activa  como
en voz pasiva, así
como  as  formas
non  persoais  do
verbo:  infinitivo
de presente activo
e  participio  de
perfecto.

Enuncia 
correctamente 
substantivos, 
adxectivos e 
pronomes en latín, 
distíngueos a partir
do seu enunciado e
clasifícaos 
segundo a súa 
categoría e a súa 
declinación.

 

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

 

 Identifica
correctamente  as
principais  formas
derivadas  de  cada
tema verbal  latino:
en  voz  activa  o
modo  indicativo,
tanto  do  tema  de
presente  como  do
tema  de  perfecto;
en  pasiva,  o
presente,  o
pretérito
imperfecto,  o
futuro imperfecto e
o pretérito perfecto
de indicativo.

Cambia  de  voz  as
formas dos tempos
verbais  do
presente,  pretérito
imperfecto,  futuro
imperfecto  e
pretérito  perfecto
de indicativo.

CD

CCL

CAA

CL

CA

EOE

 

 

  h

ñ

o

 

    

 B7.1.
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

 

Identifica  as
palabras
transparentes  de
maior  frecuencia  e
recoñece  a  súa
etimoloxía. 

CAA

CCL

CD

CL

CA

EOE

 

  h

d

o

 

    

B6.1.  Análise
morfolóxica  e
sintáctica.

B6.2.
Comparación  das
estruturas  latinas

coas  das  linguas
propias.

B6.3. Iniciación 
ás técnicas de 
tradución.

B6.4. Lectura 
comprensiva de 
textos latinos 
orixinais, 
adaptados ou 
traducidos.

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

Comparar as 
estruturas latinas 
coas das linguas 
propias.

Redactar en 
lingua latina 

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

Utiliza 
mecanismos de 
inferencia para 
comprender textos 
de forma global, 
relacionando 
estruturas latinas 
con outras 

Analiza,  traduce  e
entende  textos
adaptadosnao  seu
nivel.

Relaciona as 
estruturas 
sintácticas latinas 
coas das súas 
linguas.

Redacta  frases
sinxelas ou en latín
sobre  un  tema
proposto.

 

CCL

CA

CL

CA

EOE
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B6.5. Produción 
de pequenos 
textos propios en 

lingua latina.

 

pequenos textos 
de produción 
propia.

 

equivalentes nas 
linguas que 
coñece.

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

 

  b

e

 

    

B7.3.  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
axeitado,  cando se
expresa  na  súa
propia lingua.

Emprega
correctamente  os
latinismos
estudados  na
lingua propia.

CCL

CA

CL

CA

EOE

 

  

  b

ñ

o

 

    

B7.2.
Composición  e
derivación  culta:
lexemas,  prefixos
e sufixos.

 

Distinguir  e
coñecer  o
significado  dos
principais
prefixos e sufixos
que interveñen na
composición e na
derivación culta.

 Identifica  e
explica  os
principais  prefixos
e  sufixos,
analizando  o  seu
mantemento  na
propia lingua.

Identifica  os
prefixos  de  orixe
latina estudados no
léxico  da  súa
propia  lingua  e
coñece  o
significado  que
aportan ao mesmo.

CAA

CCL

CD

CL

CA

EOE

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 27 DE
33

CENTRO:
CURSO:

MATERIA



O          
 obxec.

contidos

 

criterios  de
avaliación

estándares  de
aprendizaxe

grao mín.

con estándar

compet.
clave

elementos
transversais

instrumentos 

de avaliación

criterios  de
cualificación

 

UNIDADE X: Lecer e tempo libre (9 sesións)

Avaliación 3ª

 d

e

ñ

 

 

 

    

B5.6.
Espectáculos
públicos: teatro,
circo  e
anfiteatro.

Coñecer  os
espectáculos
públicos
realizados  no
teatro,  no circo e
no anfiteatro,  e  a
súa  relación  co
mundo actual.

Describe  as
características  dos
tipos  de
espectáculos
públicos
celebrados  no
teatro,  no  circo  e
no  anfiteatro,
valora  o  seu
mantemento  no
mundo  actual  e
sitúa nun mapa os

teatros, os circos e
os  anfiteatros
conservados  máis
importantes.

Coñece  as
principais
manifestacións  de
lecer  da  sociedade
romana  e  analizao
seu  significado  na
sociedade  romana
e na actual.

CCEC

CCL

CSC

CMCCT

CSIEE

CL

CA

EOE

ECC

E

 

·          Proba
escrita  de
avaliación.

·         
Actividades
de  traballo
escrito
dentro  e
fóra  da
aula.

90%

 

10%

 

 

 

  h

 

 

    

 B4.6. 
Construcións de
infinitivo e de 
participio máis 
transparentes.

Identificar, 
distinguir e 
traducir 
correctamente as 
construcións de 
infinitivo e 

participio máis 
transparentes.

Recoñece, dentro 
de frases e textos 
sinxelos, as 
construcións de 
infinitivo e 
participio máis 

transparentes, e 
analízaas e 
tradúceas 
correctamente.

Coñece e identifica

as formas do 
infinitivo presente 
e perfecto activos, 
as súas funcións e 
os aplica 
correctamente na 

tradución de 
textos.

Coñece  a
morfoloxía  do
participio  de

perfecto  pasivo,
identifica  os  seus
valores  e  funcións

e aplica
correctamente  o

seu coñecemento

na tradución  de
textos.

CCL

 

CL

CA

EOE

 

  

  h

ñ

o

 B7.1.
Vocabulario
básico  latino:
léxico
transparente;
palabras  de
maior

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

Identifica  as
palabras
transparentes  de
maior  frecuencia  e
recoñece  a  súa
etimoloxía. 

CAA

CCL

CD

CL

CA

EOE
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frecuencia. 

 

propia

 

 

  h

d

o

 

    

B6.1.  Análise
morfolóxica  e
sintáctica.

B6.2.
Comparación
das  estruturas
latinas coas das

linguas propias.

B6.3. Iniciación
ás técnicas de 
tradución.

B6.4. Lectura 
comprensiva de
textos latinos 
orixinais, 
adaptados ou 
traducidos.

B6.5. 
Produción de 
pequenos textos
propios en 

lingua latina.

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

Comparar as 
estruturas latinas 
coas das linguas 
propias.

Redactar en 
lingua latina 
pequenos textos 
de produción 
propia.

 

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

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

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

Analiza,  traduce  e
entende  textos
adaptadosnao  seu
nivel.

Relaciona  as
estruturas
sintácticas  latinas
coas  das  súas
linguas.

Redacta  frases
sinxelas ou en latín
sobre  un  tema
proposto.

 

 

CCL

CA

CCL

CA

CL

CA

EOE

 

  b

e

 

    

B7.3.
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
axeitado,  cando se
expresa  na  súa
propia lingua.

Emprega
correctamente  os
latinismos
estudados na lingua
propia.

CL

CA

EOE

 

  

  b

ñ

o

 

    

B7.2.
Composición  e
derivación
culta:  lexemas,
prefixos  e
sufixos.

 

Distinguir  e
coñecer  o
significado  dos
principais
prefixos e sufixos
que interveñen na
composición e na
derivación culta.

 Identifica  e
explica  os
principais  prefixos
e  sufixos,
analizando  o  seu
mantemento  na
propia lingua.

Identifica  os
prefixos  de  orixe
latina estudados no
léxico  da  súa
propia  lingua  e
coñece  o
significado  que
aportan ao mesmo.

CAA

CCL

CD

CL

CA

EOE
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3. Avaliación e cualificación

Avalia-
ción

Procedementos:
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  ó correo electrónico da profesora. Deben realizar, 
polo menos, o 60% das  tarefas propostas para aprobar. Cada actividade da 3ª avaliación puntúa 0,1 se está ben realizada.
Os alumnos con puntuación 2 ou 3 na 2ª avaliación deberán facer as actividades de recuperación  postas na páxina web do centro  
dentro do departamento de latín e tamén enviar  as actividades de reforzo da 3ª avaliación.
Os alumnos restantes están aprobados na 2ª avaliación e polo tanto deberían facer estas tarefas da terceira avaliación para que 
a nota suba, puntuando 0.1 cada unha de elas 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.

Cualifica-
ción final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Se están aprobados na 2ª avaliación ou teñen unha nota de 4:Sumarase á nota da 2ª avaliación , 0.1 puntos por cada actividadee 
pedida na  3ª avaliación e participación nas videoconferencias webex
Se teñen un 2 ou un 3 na 2ª avaliación: facer actividades de recuperación+ actividades da 3ª avaliación,(suma 0.1 puntos cada 
unha) enviadas por escrito ó correo electrónico da profesora.

Proba
extraordin

aria de
setembro 

O exame, presencial ou telemático,  terá preguntas e  exercicios dos contidos mínimos desta programación modificada, aplicando 
os estándares de aprendizaxe non suliñados en cor amarelo.

Avalia-
ción de
materia

Criterios de avaliación:Non hai pendentes

Criterios de cualificación:
NON HAI PENDENTES
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pendentes

Procedementos e instrumentos de avaliación:
NON HAI PENDENTES

4. 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.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade):

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

Sen conectividade:  correo electrónico para recibir traballos  enviados dende calquer ordenador.
Se non presenta nada, queda a  nota da 2ª avalaliación.

Materiais e recursos

 Actividades , clases e traballos por:
Web do centro
Videoconferencia Webex
Correo electrónico
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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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