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1. Introdución e contextualización. 

 

Todas as linguas da Europa occidental incrementaron os seus recursos 
expresivos, en todas as épocas, mesmo na actualidade, coa adopción de 
palabras de orixe latina. Esa calidade de achega e continuidade na sociedade 
actual debe guiar a súa presentación e dar sentido ao seu estudo. 

A adquisición de capacidades básicas e o logro dos obxectivos da etapa 
deberán estar no horizonte dos dous obxectivos primordiais que persegue esta 
materia: iniciar un estudo básico da lingua que é nexo e está na orixe do amplo 
grupo das linguas romances e coñecer os aspectos máis relevantes da 
sociedade e da cultura romanas para poder relacionalos cos do mundo actual. 
O primeiro obxectivo axuda a mellorar o coñecemento e uso das propias 
linguas como instrumento primordial de aprendizaxe e comunicación; o 
segundo achega unha interpretación máis ponderada da sociedade actual. 

A lingua latina é unha das máis importante achegas do mundo clásico á 
civilización occidental, polo que é razoable que os contidos propiamente 
lingüísticos ocupen un espazo moi considerable e substancial da materia. Por 
evolución ou por influencia léxica o latín  está presente nas linguas que 
utilizamos ou nas que son obxecto de aprendizaxe para as alumnas e os 
alumnos. 

O estudo do sistema da lingua latina como modelo de lingua flexiva permite, 
a través da comparación, unha reflexión profunda sobre os elementos formais e 
os mecanismos sintácticos das linguas de uso do alumnado. O coñecemento, 
sequera básico, do latín fai posible entender as linguas de orixe romance como 
o resultado concreto dunha evolución, e apreciar en que medida a súa 
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estrutura e o seu léxico están en débeda coa lingua da que proceden. 

A práctica da tradución constitúe unha experiencia de investigación que 
utiliza a lóxica do pensamento, favorece a memoria e potencia os hábitos de 
disciplina no estudo, co que se razoa mellor e se aprende a aprender. 

O estudo da historia e evolución da lingua latina e da formación das palabras 
dota o alumnado dos coñecementos  necesarios para entender a evolución 
lingüística, determinar os procesos de cambio fonético e semántico e ilustrar os 
procedementos que actúan na formación do léxico, ao mesmo tempo que 
enriquece o seu vocabulario. O alumnado, ao falar calquera lingua románica, 
debe ter conciencia de estar mantendo vivos moitos séculos de civilización 
mediterránea co latín como nexo unificador.         

A materia aborda, tamén,  o coñecemento do marco xeográfico e histórico e 
dos aspectos máis relevantes da sociedade romana e clásica en xeral, desde a 
que se transmitiron modos de vida, institucións e creacións literarias, técnicas e 
artísticas que están na base da configuración e do progreso de Europa. Ese 
coñecemento supón un referente necesario no que rastrexar os antecedentes 
históricos da organización social ou a delimitación dos dereitos das persoas. 

A cultura que modelou o noso presente e impregna boa parte dos nosos 
canons estéticos é tamén transmisora de valores universais, que entroncan a 
nosa herdanza cultural coas raíces do mundo clásico. Neste sentido, a lectura 
de textos literarios axuda a observar como temas e tópicos da cultura 
grecolatina se transmitiron ata hoxe e seguen presentes nos nosos escritos. 

CONTEXTUALIZACIÓN . PROFESORADO QUE IMPARTE LATÍN E 
CULTURA  CLÁSICA. 

O IES Parga Pondal ten alumnos de parte de Carballo,  e das parroquias de 
Sísamo, Razo, Oza, Xoane,Ardaña,Rus, Lema, Noicela e Cances.Ten vintaseis 
anos de actividade, ten alumnos en diurno e nocturno, os dous turnos que eu 
imparto.  

Este curso 2020-2021 somos tres profesoras: Mª Begoña Queiro  Verdes  
imparte cultura clásica 3º ESO(Departamento de Historia), Mª Dolores Gómez 
Seoane imparte un curso de latín  4º ESO(pertenece ó departamento de 
francés) e  Mª Claudina Veres Añón(latín) imparte outro curso de latín 4º ESO, 
latín 1º e 2º BAC , ademais das EBI. 

NORMATIVA LEGAL 

 

RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no 
curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación 
secundaria obrigatoria e dobacharelato nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia (DOG do 29 de xullo) 
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· DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma 
de Galicia (DOG do 29 de xuño) 

 

· Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, pola que se describen as relacións 
entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación 
primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29 de 
xaneiro) 

 

 ·  

RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016 da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan nstrucións 
para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no 
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

2.. Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se 
impartiron e das que non se impartiron no curso 2019/2020. 

As materias que dependen deste departamento, cultura clásica 3º ESO, latín 4º 
ESO e latín 1º BAC danse por primeira vez e empézase nas tres materias 
sempre dende o máis básico. Non necesitan reforzo, aínda que sempre se dará 
na materia de latín un repaso da análise sintáctica en castelán durante as dúas 
primeiras semanas do curso. 

Na materia de Latín !!, en 2º de bac, este ano excepcionalmente farase un 
repaso de toda a gramática do latín de 1º BAC durante o primeiro trimestre 
para reforzar e impartir todo o do ano pasado. Neste momento xa están dados 
declinacións e verbos, faltan os comparativos e superlativos e os participios e 
infinitivos. Os estándares que se seguirán para estes temas están nas tablas 
de 1º BAC(terceiro trimestre) desta programación, son o que quedou sen dar o 
curso pasado a partir do 13 de marzo. Levará todo o primeiro trimestre deste 
curso. 
 

3. Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos 
resultados 

Por ser o Latín unha materia nova para os alumnos de ESO, non se esixen 
coñecementos previos. Aínda así, o aproveitamento será mellor se teñen unha 
boa base en canto a comprensión e expresión lingüísticas, así como 
coñecementos de cultura xeral, en especial de historia, xeografía e artes. Xunto 
a isto, é aínda máis importante que manifesten curiosidade e interese por 
aprender e teñan adquiridos bos hábitos de estudo. Con todo, esta é unha 
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materia ideal para que adquiran ditos coñecementos e competencias, polo que 
resulta recomendable e asequible para calquera alumno. 

A principio de curso farase unha enquisa entre o alumnado que nos permita 
coñecer en qué medida o alumnado posúe os coñecementos dos que 
falabamos, e que xunto coa avaliación inicial será de gran importancia para 
saber o punto de partida dos nosos alumnos. Con esta información 
determinarase o enfoque da asignatura e realizaranse tódalas adaptacións 
individuais e reforzos que se precisen. 

En 4º da ESO  os instrumentos que se  utilizarán, para avaliación inicial,  serán: 

a. A observación sistemática na aula do traballo, interese, actitude e 
capacidades dos alumnos. 

b. Unha proba escrita que constará de dúas partes: 

- análise sintáctica dunhas frase en castelán.. 

- Cuestións breves sobre aspectos culturais,lingüísticos en relación coa 
materia, coa fin de determinar qué coñecementos previos posúen os 
alumnos.Algún exercicio da primeira declinación para ver o razoamento. 

Durante as primeiras semanas do curso o profesor realizará unha análise da 
situación de partida do grupo de alumnos e de cada un deles, coa finalidade de 
adaptar a práctica docente ás características e necesidades dos alumnos e en 
consecuencia revisar, se fose necesario, algúns aspectos da programación. Así 
mesmo poderá detectar carencias e dificultades na aprendizaxe e poñer os 
medios precisos para correxilas. Reforzarase a análise sintáctica. 
  

 

 

4. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave EN 4º ESO 

O estudo desta materia contribúe dun xeito claro ao desenvolvemento 
da COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: o coñecemento da 
estrutura da lingua latina posibilita unha comprensión profunda da gramática 
funcional das linguas europeas de orixe romance e doutras que comparten 
co latín o carácter flexivo, ou recibiron unha achega léxica importante da 
lingua latina. A interpretación dos elementos morfosintácticas e de 
vocabulario e a práctica da tradución e da retroversión supoñen a adquisición 
da habilidade para recoller e procesar a información dada e utilizala 
apropiadamente. O coñecemento dos procedementos para a formación das 
palabras e os fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente á 
ampliación do vocabulario básico e potencia a habilidade para utilizar a 
linguaxe como instrumento de comunicación. O coñecemento das 
etimoloxías grecolatinas proporciona a comprensión e incorporación dun 
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vocabulario culto e explica o vocabulario específico de termos científicos e 
técnicos. 

O coñecemento da historia e evolución da lingua latina fomenta o ser 
consciente da variabilidade das linguas a través do tempo e dos diferentes 
ámbitos xeográficos e sociais, así como do diálogo entre as culturas; 
igualmente o interese e o respecto por todas as linguas, incluíndo as antigas 
e as minoritarias, e o rexeitamento dos estereotipos baseados en diferentas 
culturais e lingüísticas. Co coñecemento do patrimonio arqueolóxico e 
artístico romano no noso país e en Europa esta materia potencia o aprecio e 
goce da arte como produto da creación humana e como testemuño da 
historia, á vez que fomenta o interese pola conservación dese patrimonio. 
Coa achega de referencias para facer unha valoración crítica de creacións 
artísticas posteriores inspiradas na cultura e na mitoloxía grecolatinas, ou 
das mensaxes difundidas polos medios de comunicación que, en moitos 
casos, toman a súa base icónica do repertorio clásico. O coñecemento do 
mundo clásico e da súa continuidade favorece a interpretación da literatura 
posterior, en que perduran temas, arquetipos, mitos e tópicos, á vez que se 
desenvolve o interese pola lectura, a valoración do carácter estético dos 
textos e o amor pola literatura, contribuíndo, pois, ao logro da 
COMPETENCIA EN EXPRESIÓN CULTURAL E ARTÍSTICA. 

Desde o coñecemento das institucións e o modo de vida dos romanos 
que é o referente histórico de organización social, a participación dos 
cidadáns na vida pública e delimitación dos dereitos e deberes das persoas e 
das colectividades, no ámbito e o contorno dunha Europa diversa, unida no 
pasado pola lingua latina, sitúase a contribución para lograr a 
COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ. O coñecemento das desigualdades 
existentes nesa sociedade favorece unha reacción crítica ante a 
discriminación pola pertenza a un grupo social ou étnico determinado, ou 
pola diferenza de sexos. Foméntase así no alumnado unha actitude de 
valoración positiva da participación cidadá, da negociación e da aplicación de 
normas iguais para todos como instrumentos válidos na resolución de 
conflitos. 

Coa busca, selección crítica, e tratamento da información, recorrendo 
a fontes variadas; coa aplicación de técnicas de síntese, coa identificación de 
palabras clave e coa distinción entre ideas principais e secundarias; 
elaboración de textos e coa presentación a través de medios informáticos, 
favorécese a COMPETENCIA DIXITAL. Cómpre facer ver a necesidade 
dunha utilización crítica das tecnoloxías da información e a comunicación 
como instrumento que universaliza a información e como unha ferramenta 
para a comunicación do coñecemento adquirido. 

O estudo do latín, propiciando a disposición e a habilidade para 
organizar a aprendizaxe, favorecendo as destrezas de autonomía, disciplina e 
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reflexión, ejercitando a memoria mediante a recuperación de datos e situando o 
proceso formativo nun contexto de rigor lóxico, favorece a COMPETENCIA DE 
APRENDER A APRENDER. Facilita o logro da competencia de autonomía e 
iniciativa persoal o recurso continuado a procedementos que esixen planificar, 
avaliar distintas posibilidades e tomar decisións. O traballo cooperativo e a 
posta en común dos resultados implica valorar as achegas doutros  
compañeiros, aceptar posibles erros, comprender a forma de corrixilos e non 
renderse ante un resultado inadecuado. En definitiva, achega posibilidades de 
mellora e fomenta o afán de superación. 

 
 
 

 

 

5. Plans de reforzo.  

As materias que dependen deste departamento, cultura clásica 3º ESO, latín 4º 
ESO e latín 1º BAC danse por primeira vez e empézase nas tres materias 
sempre dende o máis básico. Non necesitan reforzo, aínda que sempre se dará 
na materia de latín un repaso da análise sintáctica en castelán durante as dúas 
primeiras semanas do curso. 

Na materia de Latín !!, en 2º de bac, este ano excepcionalmente farase un 
repaso de toda a gramática do latín de 1º BAC durante o primeiro trimestre 
para reforzar e impartir todo o do ano pasado. Neste momento xa están dados 
declinacións e verbos, faltan os comparativos e superlativos, oracións de 
relativo e os participios e infinitivos. Os estándares que se seguirán para estes 
temas están nas tablas  de 1º BAC (terceiro trimestre)desta programación, son 
o que quedou sen dar o curso pasado a partir do 13 de marzo. 

 

5.1 Estándares de aprendizaxe avaliables e a súa temporalización. 

Nas tablas que están máis abaixo está a temporalización, nalgunhas por 
número de sesións(4º ESO) que sería o máis recomendable neste curso, 
cando non se sabe se  teremos que ralentizar o ritmo da aprendizaxe por 
confinamento.  

Noutras tablas está por trimestre, avaliación ou mes, sempre tendo en conta 
que esta temporalización é orientativa.  

TABLAS 3ª ESO…PÁX. 62 e ss. 

TABLAS 4º ESO…PÁX. 14 e ss. 

TABLAS 1º BAC…PÁX.  93 e ss. e páx. 105 
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TABLAS 2º BAC…..PÁX.47 e ss. 

 
5.2 Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable do grao 

mínimo de consecución para superalo. 

En cada estándar , se non se pon outra  porcentaxe nas tablas arriba 

indicadas, , o grado mínimo para superalo é sempre o 50% de respostas 

satisfactorias, por exemplo,  se na pregunta hay 4  respostas segundo o libro 

de texto, debe ter 2 ben para considerarse acadado. 

 

 

 

 

TABLAS 3ª ESO…PÁX. 62 e ss. 

TABLAS 4º ESO…PÁX. 14 e ss. 

TABLAS 1º BAC…PÁX.  93 e ss. 

TABLAS 2º BAC…..PÁX.46  e ss 
 

5.3Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable dos 

procedementos e instrumentos de avaliación para docencia presencial. 

 

4º ESO 
 

Os  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  da materia distribúense en catro 
bloques 

1. O sistema da lingua latina. 

2.  A historia e evolución da lingua latina. 

3.  A formación das palabras. 

4. Vías non lingüísticas de transmisión do mundo clásico 

 
Os tres primeiros bloques poñen o acento en contidos propiamente 

lingüísticos e gardan unha relación coherente entre eles, contribuíndo, non 
só a un coñecemento do latín, senón a un uso máis preciso da propia lingua 
e ao adecuado entendemento da terminología culta, científica e técnica. O 
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bloque 4 trata aspectos máis relevantes da sociedade romana e pon o 
acento na continuidade do mundo clásico que ofrece o mundo 
contemporáneo, na análise comparativa dos seus correspondentes 
antecedentes clásicos e na valoración crítica dos aspectos de continuidade, 
evolución e cambio. A distribución dos contidos nestes catro bloques implica 
un tratamento específico e equilibrado del e obriga a situalos nun contexto 
xeral en que os diversos elementos atopen unha explicación relacionada e 
coherente. 

 

Bloque 1. O sistema da lingua latina. 

Abecedario e a pronunciación clásica e posclásica do latín. A regra da 
penúltima sílaba. Diferenza entre vocais breves e longas. 
Lectura e interpretación de textos en latín de dificultade progresiva creados 
nunha variedade de contextos e situacións en que as palabras e as estruturas 
teñan sentido, de tal xeito que todo se deduza, sen ambigüidade, do contexto 
en que aparezan. 
O latín como lingua flexiva. Os casos e os seus principais valores sintácticos. 
Recoñecemento das diferenzas e similitudes básicas entre a estrutura da 
lingua latina e a das linguas romances utilizadas polo alumno. 
Clases de palabras. A flexión nominal, pronominal e verbal. Recoñecemento 
das categorías gramaticais da flexión latina e comparación cos elementos 
flexivos das linguas actuais. 
As estruturas oracionais básicas. A concordancia e a orde flexible de palabras. 
Nexos coordinantes máis frecuentes. 
Valoración da lingua latina como principal vía de transmisión e continuidade do 
mundo clásico e instrumento privilexiado para unha comprensión profunda do 
sistema das linguas romances. 
 
Bloque 2. A historia e evolución da lingua latina. 

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 redución 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 mesma raíz latina e evolución fonética diferente. 
A achega léxica do latín ás linguas modernas non derivadas del. 
  
Bloque 3. A formación das palabras. 

Compoñentes grecolatinos nas linguas romances. 
Identificación de lexemas, sufixos e prefixos grecolatinos usados na propia 
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lingua: préstamos, derivación, composición e analoxía como mecanismos de 
enriquecemento do vocabulario. * Definición de palabras a partir dos seus 
étimos. 

O vocabulario da ciencia e da técnica. Os étimos gregos e latinos nas 
terminoloxías específicas. 
Latinismos e locucións latinas. Recoñecemento das expresións latinas 
incorporadas á lingua falada e escrita. 
O significado etimolóxico das palabras como guía para a adecuada utilización 
do vocabulario. 
 
Bloque 4. Vías non lingüísticas de transmisión do mundo clásico. 

O marco xeográfico e histórico da sociedade romana. Gallaecia e o resto da 
Hispania. As vías romanas de Hispania e as grandes vías modernas: medio de 
difusión dunha civilización uniforme, de unidade política e económica e de 
relación humana. Uso de fontes primarias e secundarias para coñecer o 
pasado. 
As institucións e a vida cotiá. Ocio e negocio. Relación entre o relixioso e o 
festivo. Interpretación dos seus referentes desde a nosa perspectiva 
sociocultural. Comparación e análise crítica das estruturas sociais e familiares. 
As pegadas materiais da romanización: o foro e a arquitectura do ocio en 
relación coa concepción do urbanismo posterior, a importancia do arco e a 
bóveda na arquitectura posterior. Valoración da conxunción da magnificencia e 
o xenio práctico. Emprego dos medios audiovisuais e das TIC para coñecer o 
patrimonio artístico e arqueolóxico. Observación directa. 
Os temas e argumentos mitolóxicos na literatura e nas artes plásticas e visuais. 
Recoñecemento de elementos  da mitoloxía clásica en manifestacións culturais 
de todo tipo e interpretación do seu significado. 
O papel de Roma na historia de Occidente, o patrimonio arqueolóxico, artístico 
e literario. Coñecemento especial do herdado en Galicia. 
Valoración da importancia da lectura de textos da literatura latina de 
diversidade temática. 

 
Libro de texto elexido polo departamento para latín 4º ESO é o da editorial 

Anaya 

 

4º ESO 
 

 

 
 Obxectivos xerais da eso: DOG do luns 29 de xuño de 2015. 
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 Obxectivos xerais do bacharelato:  DOG do 29 de xuño do 2015. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. CRITERIOS DE  AVALIACIÖN E 
CUALIFICACIÓN: 
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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 
 

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 

 Proba escrita de 
avaliación. 

 Actividades de traballo 
escrito dentro e fóra da 
aula. 

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 

 80% 
 
20% 
 
 
 

   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 
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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 
ñ 
 

     

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 cronolóxicos. 
 

Sabe situar Roma xeográfica 
e históricamente e analiza 
críticamente as distintas 
influencias que o xeográfico e 
o histórico ou lexendario 
tiveron na cidade  de Roma. 
  

Sabe enmarcar determinados 
feitos históricos no período 
histórico correspondente 
 

CAA 
CCEC 
CSC 
CD 
CMCCT 

CL 
CA 
EOE 
ECC 
E 
 

 Proba escrita de 
avaliación. 

 Actividades de traballo 
escrito dentro e fóra da 
aula. 

80% 
20% 
 
 
 
 



17 
 

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 
 

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 
ñ 
o 

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

CAA 
CCL 
CD 

CL 
CA 
EOE 
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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 
 

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 
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UNIDADE III: A historia de Roma (9 sesións) 
Avaliación 1ª 

  a 
f 
e 
ñ 
 

     

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 
CD 
CMCCT 

CL 
CA 
EOE 
ECC 
E 
 

  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 
 

 Proba escrita de 
avaliación. 

 Actividades de traballo 
escrito dentro e fóra da 
aula. 

80% 
 
20% 
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  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. 
 
 

 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 
 

  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 
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  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 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 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. 

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 
 

 

  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 
 

 Proba escrita de 
avaliación. 

 Actividades de 
traballo escrito 
dentro e fóra da 
aula. 

80% 
 
20% 
 
 
 

 

 h 
ñ 
o 
 

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

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 
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  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 
 

  

 

   
 

     
 
 

  
O           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) 
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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 
 

 

  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 compostas, e 
diferénciaas das oracións 
simples. 

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 
coordinadas latinas e seus nexos. 

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 
 

 Proba escrita de 
avaliación. 

 Actividades de traballo 
escrito dentro e fóra da 
aula. 

80% 
 
20% 
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  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 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 VI: A organización política (9 sesións) 
Avaliación 2ª 
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  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 
 

  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 
 

 Proba escrita 
de avaliación. 

 Actividades de 
traballo escrito 
dentro e fóra 
da aula. 

80% 
 
20% 
 
 
 

  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 

Emprega correctamente os 
latinismos estudados na lingua 
propia. 

CCL 
CA 

CL 
CA 
EOE 
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propia 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 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 
 

80% 
 
20% 
 
 

  b 
e 
 

     

B3.4. Flexión 
nominal. 4ª e 5ª 
declinacións. 
B3.5. Flexión verbal. 
Tempos do tema de 
perfecto. Pretérito 
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 
de presente activo e 
participio de perfecto. 

 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. 
 

Identifica as palabras latinas da 
cuarta e quinta declinación polo 
seu 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. 
 

CD 
CCL 
CAA 

CL 
CA 
EOE 
 

 Proba escrita 
de avaliación. 

 Actividades de 
traballo escrito 
dentro e fóra 
da aula. 
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  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 
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 
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 
 

  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 
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 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 
 

 Proba escrita 
de avaliación. 

 Actividades de 
traballo escrito 
dentro e fóra 
da aula. 

80% 
 
20% 
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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. 
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 
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 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 
actualidade. 

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 
 

80% 
 
20% 
 
 
 

  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 
 

 Proba escrita 
de avaliación. 

 Actividades de 
traballo escrito 
dentro e fóra 
da aula. 

 



31 
 

  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 
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 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. 

80% 
 
20% 
 
 
 

  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 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 
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  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. 
 
 

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 
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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6.Concreción de obxectivos por curso. 

4º ESO 
OBXECTIVOS 

1. Comprender textos latinos en contextos onde o sentido sexa facilmente 
deducible. 

 

2. Identificar e relacionar elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos da 
lingua latina que permitan a análise e a tradución de textos sinxelos. 

 Desenvolver os hábitos de organización, traballo e disciplina no estudo a 
partir dos mecanismos de estruturación mental que implica o proceso de 
análise e tradución de textos latinos. 
 

4. Mellorar a lectura comprensiva e a expresión oral e escrita mediante o 
coñecemento do vocabulario e as estruturas gramaticais latinas. 

5. Coñecer a orixe e evolución das linguas romances para valorar os trazos 
comúns e a  diversidade lingüística como mostra da riqueza cultural dos pobos 
de Europa. 

 

6. Utilizar as regras fundamentais de evolución fonética do latín ás linguas 
romances e identificar palabras patrimoniais, cultismos e expresións latinas en 
diferentes contextos lingüísticos. 

 

7. Entender o significado do léxico común de orixe grecolatina da propia 
lingua e comprender vocabulario culto, científico e técnico a partir dos seus 
componentes etimolóxicos. 

 

8. Reflexionar sobre os elementos formais e as estruturas lingüísticas das 
linguas romances coñecidas polo alumno, a través da comparación co latín, 
modelo de lingua flexiva. 

 

9. Coñecer os aspectos relevantes da cultura e da civilización romanas, 
utilizando diversas fontes de información e diferentes soportes, para identificar 
e valorar a súa continuidade no noso patrimonio cultural, artístico e 
institucional. 
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7.Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da 
temporalización. 

Nas tablas de cada curso están os estándares , a temporalización e a 
concreción dos estándares. 

   TABLAS 3ª ESO…PÁX. 62 e ss. 
   TABLAS 4º ESO…PÁX. 14 e ss. 
   TABLAS 1º BAC…PÁX.  93 e ss. 
   TABLAS 2º BAC…..PÁX.47 e ss. 
8. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable do grao 

mínimo de consecución para superar a materia. 

En moitas das tablas está  o grao mínimo de consecución para superar a 

materia, se non está expreso, é o 50 % en todos os estándares. 

 9. 4º ESO :PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 A comprobación do grao de asimilación dos contidos realizarase mediante a 
realización de probas obxectivas - exames e controis -, e tamén mediante o 
seguimento do traballo diario na aula, recollido no caderno do profesor, a 
realización doutras actividades propostas, incluídas as de comprensión lectora 
e as relacionadas cos medios audiovisuais e traballos en equipo, e o control 
das lecturas e traballos obrigatorios 

A actitude avaliarase a través da observación do alumno na aula, valorándose 
especialmente o interese cara á asignatura, o traballo diario na clase. Todo isto 
quedará recollido no caderno do profesorcon positivos ou  negativos, 

 Procurarase que os instrumentos de avaliación do alumnado sexan o máis 
obxectivos e variados posible: 

- O caderno do profesor, no que este recollerá a cualificación do traballo diario, 
na aula e na casa, dos traballos, lecturas, deberes así como tódalas 
observacións relativas á actitude, comportamento e asistencia. 

- No traballo na aula valorarase tanto a limpeza, orde e boa presentación coma 
a corrección na expresión e que conteña tódolos exercicios, resumos, 
esquemas e demais actividades, debidamente corrixidas. 

- Os exames serán escritos e presentarán varios tipos de cuestións: preguntas 
breves, preguntas extensas que permitan comprobar a capacidade de 
comprensión, expresión, síntese e organización dos coñecementos, e 
preguntas que impliquen relacionar, elixir entre varias alternativas, completar e 
detectar erros. 

- As lecturas serán avaliadas mediante  controis, segundo se determine en 
cada caso. Os traballos de investigación realizaranse individualmente  e 
contarán co apoio do profesor na busca e organización da información.. 
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Véxase ítem nº  12 desta programación…páx. 38 para 4º ESO, páx. 76 para 
3º ESO, para BAC páx. 53 

  

10. Concrecións metodolóxicas da materia 

para docencia  presencial 

A materia de Latín de 4º,, impartida nunha etapa obrigatoria como a ESO, non 
debe enfocarse só cara a asimilar datos acerca da civilización romana, pois 
dado que é a principal vía de acceso á cultura occidental e o berce das linguas 
romances que fala o alumnado, conformando en gran medida o seu contorno 
cultural, debe ter unha relación coa vida do alumno, de modo que ao entrar en 
contacto con esta civilización se converta nun home máis culto e capaz de 
comprender o seu mundo. 

Por outra parte, as características do actual alumnado de ESO, os prexuízos 
cara os estudos clásicos e a optatividade desta materia fan necesario 
esforzarse na motivación. Os alumnos teñen curiosidade por saberes novos 
cando se lles presentan de maneira atractiva e práctica. Somos conscientes da 
necesidade de estimular esa curiosidade, transmitirlles hábitos de traballo e 
incentivalos á participación, sen esquecer a utilización dos medios máis 
modernos e atractivos. 

Sabemos que algún métodos utilizados no Latín de Bacharelato non nos 
servirán aquí. Xa que logo, será necesario ensinar dun modo innovador, no que 
os alumnos participen o máis activamente posible, e que se sirva dos medios 
máis atractivos. Dado que se persegue que o alumno sexa protagonista da súa 
propia aprendizaxe, haberá que fomentar un tipo de ensino activo e 
participativo que poña nas súas mans os instrumentos necesarios para extraer 
e utilizar de modo conveniente a información. Por todo iso optamos por un 
método indutivo, deixando que os alumnos indaguen, se equivoquen, busquen 
referencias e relacións, etc, e potenciando a súa curiosidade e creatividade. 
Dende esta óptica, é tamén fundamental complementar o traballo individual co 
de grupo. 

  

Os principios metodolóxicos que seguiremos serán os seguintes: 

- A insistencia no desenrolo das competencias básicas. 

- O traballo con diversidade de materiais. 

- A abundancia e diversidade de exercicios, evitando as explicacións 
demasiado extensas e procurando que o alumnado non estea inactivo. Os 
exercicios habituais serán: 

- Interpretación e tradución de oracións e textos latinos, de dificultade 
progresiva nun contexto significativo, do latín ás linguas utilizadas polos 
alumnos. 
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- Análise da estrutura morfosintáctica latina básica e da equivalente na lingua á 
que se traduce. 

- Lectura comprensiva de obras ou fragmentos traducidos. 

- Recoñecemento da orixe latina e da evolución fonética, morfolóxica e 
semántica do léxico das linguas coñecidas polos alumnos, así como de 
palabras cunha clara relación etimolóxica. 

- Utilización das regras de derivación e composición para a formación de 
palabras galegas e castelás. 

- Identificación dos aspectos históricos, políticos, sociais e culturais máis 
importantes da civilización romana e da súa presenza en la Península Ibérica. 

Realización de traballos de investigación manexando fontes variadas con 
internet. 

Para Bac, véxase páx. 54 

11. Materiais e recursos didácticos para docencia presencial e non 
presencial. 

Presencial: Este curso todas as materias deste departamento teñen libro de 
texto: 

 

3º ESO: Podium de edit . Vicens Vives. 

4º ESO: Latín 4º de edit. Anaya 

1º BAC: Latín I de edit. Edebé 

2º BAC: Latín II de edit. Edebé  

 

Para docencia non presencial:  

Uso da páxina virtual de latín no IES Parga Pondal en todos os cursos. A 
comunicación será por esa vía, para alumnos que non teñan posibilidade de 
acceder ó ordenador, farase de forma telefónica. 

Para BAC , se é posible, clases telemáticas por plataforma Webex, igual que o 
curso pasado. Se nesta plataforma non fose posible , por Falamos de abalar. O 
envío de traballos, resumes, traducións... por whassap ó teléfono da profesora 
(BAC) ou preferiblemente ó email galiciaviridis@gmail.com para ter constancia 
de todo o traballo de cada alumno. 
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Todas as dudas de clase non presencial resolveraas a profesora nas clases 
telemáticas. 

Intentarase ata o último día de clase que o exame sexa sempre presencial. En 
caso contrario seguiranse as instruccións da Administración para que os 
alumnos poidan demostrar o seu traballo e o cumplimento de todos estándares 
de aprendizaxe. C 

Cada profesora terá o seu correo a disposición do alumnado na páxina web do 
centro 

En 3º e 4º ESO as profesoras usarán a plataforma Webex ou Falamos de 
Abalar. 

12. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Nas tablas  de cada curso están expostos pero en resumo serían: 

 
3º ESO….as probas escritas valen o 50%  e  o traballo de aula, 50%. 

4º ESO …80% nas probas escritas e 20% do traballo de aula 

1º e 2º BAC…80% nas probas escritas e 20 % do traballo de aula. 

En 4º ESO e BAC, non pode ter  menos de 3  puntos nas probas escritas, 
non faría nota media. 

En caso de  docencia non presencial, aterémonos ás directrices das 
autoridades educativas pero se non hai ordes superiores, debe facer o 
50% dos exercicios propostos e envialos por calquer medio para ter 
constancia fehaciente diso.Véxase o ítem 23(páxina 85) para máis 
información de docencia non presencial. 

 

 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 A comprobación do grao de asimilación dos contidos realizarase mediante a 
realización de probas obxectivas - exames e controis -, e tamén mediante o 
seguimento do traballo diario na aula, recollido no caderno do profesor, a 
realización doutras actividades propostas, incluídas as de comprensión lectora 
e as relacionadas cos medios audiovisuais e traballos en equipo, e o control 
das lecturas e traballos obrigatorios 

A actitude avaliarase a través da observación do alumno na aula, valorándose 
especialmente o interese cara á asignatura, o traballo diario na clase. Todo isto 
quedará recollido no caderno do profesorcon positivos ou  negativos, 
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 Procurarase que os instrumentos de avaliación do alumnado sexan o máis 
obxectivos e variados posible: 

- O caderno do profesor, no que este recollerá a cualificación do traballo diario, 
na aula e na casa, dos traballos, lecturas, deberes así como tódalas 
observacións relativas á actitude, comportamento e asistencia. 

- No traballo na aula valorarase tanto a limpeza, orde e boa presentación coma 
a corrección na expresión e que conteña tódolos exercicios, resumos, 
esquemas e demais actividades, debidamente corrixidas. 

- Os exames serán escritos e presentarán varios tipos de cuestións: preguntas 
breves, preguntas extensas que permitan comprobar a capacidade de 
comprensión, expresión, síntese e organización dos coñecementos, e 
preguntas que impliquen relacionar, elixir entre varias alternativas, completar e 
detectar erros. 

- As lecturas serán avaliadas mediante  controis, segundo se determine en 
cada caso. Os traballos de investigación realizaranse individualmente  e 
contarán co apoio do profesor na busca e organización da información.. 

 

 

13.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 4ºESO, 1º e 2º BAC 

Propoñémonos conxugar a atención ao traballo diario e ós exames ó xeito 
tradicional. De igual modo, como indicamos no apartado anterior, a 
cualificación estará baseada en varios instrumentos. Haberá ó longo do curso 
tres avaliacións, cada avaliación dous exames que farán nota media sempre 
que chegue a nota a un tres en cada un deles; na avaliación  a cualificación da 
materia axustarase á seguinte proporción: 

a) Probas obxectivas (exames, controis, ...) ------------------------------- 80% 

b) Traballo na aula e Competencias clave-------------------------------------- 20%, 
máximo 2 puntos 

IMPORTANTE: en caso de sorprender a un alumno copiando por libro, 
papeis,libro,compañeiro ou ordenador-reloxo a nota será 0 no exame. 

 

 

A nota final en xuño será a da última avaliación coa posibilidade dunha proba 
previa de recuperación das avaliacións suspensas. 
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Na convocatoria de setembro a avaliación basearase nun exame sobre os 
contidos mínimos. O alumno recibirá a nota acadada nese exame, redondeada 
a un número enteiro según a forma usual de redondeo. 

A utilización de medios deshonestos na realización de exames, tarefas, etc., 
tanto en beneficio propio como alleo, terá como consecuencia a nulidade dos 
mesmos para o alumno ou alumnos implicados. 

 Véxase máis criterios de cualificación en páx. 54 para 2º BAC, en páx. 79 
para 3º ESO e páx. 112 para 1º BAC. 

 14. Criterios de promoción do alumnado en 4º ESO 

Como está exposto nos criterios de avaliación e cualificación,  para que o 
alumnado promocione necesita ter aprobada a materia  conforme ó exposto 
nos ítems  12 e 13.Despois de sumar as probas escritas e os traballos pedidos 
pola profesora, necesita 5 puntos para promocionar. Para Non presencial, 
véxase o item 23, páx.86 

Véxanse criterios de promoción para 3º ESO en páx. 78 

15. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

Este curso hai alumnos  con TDA e TDAH 

Na programación de Latín tivéronse moi en conta as carencias, sobre todo as 
que teñen que ver coa capacidade de comprensión e expresión oral e escrita, 
falta de hábitos de traballo e estudo, escasa afección á lectura, etc. que 
presentan moitos alumnos no Segundo Ciclo da ESO. Tendo en conta tamén a 
diversidade de niveis e ritmos de aprendizaxe, así como de intereses e 
capacidades presentes na aula, trataremos de poñer en práctica distintas 
estratexias: 

 - Utilización dunha linguaxe directa e fácil de captar. Esta formulación 
conseguirá chamar a atención do alumno cara uns materiais e uns contidos 
que tradicionalmente víñanse tratando con excesiva seriedade. 

- Utilización das novas tecnoloxías da información, así como abundantes 
apoios visuais -fotografías, debuxos, mapas, materiais audiovisuais-, que 
serven de apoio aos contidos, sen descoidar estes. 

- Utilización de cadros e esquemas cos conceptos fundamentais que aparecen 
en cada unidade. En ocasións serán elaborados polos propios alumnos. 

- Procurarase que haxa exercicios e actividades de diversos niveis de 
dificultade, de forma que se atenda ó ritmo de aprendizaxe de tódolos alumnos. 

-Aos alumnos repetidores con coñecementos máis avanzados cos seus 
compañeiros, proporánselles actividades de reforzo ou complementarias dos 
contidos básicos, evitando así o aburrimento e a desmotivación. 
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- Fomentarase a realización de lecturas e/ou traballos voluntarios sobre algún 
aspecto do currículo, co estímulo de obter unha nota máis alta e recompensar 
ós que non se quedan só no obrigatorio. 

- Organización dos contidos de modo que ao alumno a información se lle 
presente esquematizada, para que poida seguir o seu desenvolvemento con 
maior facilidade. Os contidos novos abordaranse partindo dos coñecementos 
previos e facendo notar a relación con outras materias do currículo, así como 
coa propia experiencia do alumno. 

- Alternancia de actividades individuais e de grupo. As primeiras proceden 
directamente dos contidos vistos pouco antes; as segundas servirán para 
ampliar os contidos básicos ou ilustrar aspectos parciais do mundo clásico. 
Tanto as actividades de grupo como as individuais realizaranse na súa maior 
parte en clase, asignando a cada alumno unha determinada parte da mesma; 
nas de grupo será importante que o profesor controle a formación dos grupos 
de alumnos, de maneira que os integren alumnos de distinto nivel. 

Deixaraselles máis tempo para facer os examese e seguiranse os 
protocolos que están expostos na páxina web do IES Parga Pondal. 

Calquer alumno que chegue con diversidade, adaptarase ó alumno a 
programación. 

 En 3º ESO hai varios alumnos que necesitan ACI, a profesora adaptará a 
programación da materia ás súas capacidades.Estas ACI irán a Inspección 
para a súa aprobación. 

 

16. Organización das actividades de seguimento, recuperación e 
avaliación de materias pendentes 

Só hai alumnos con latín I pendente. Se aparecese algún alumno coa materia 
de cultura clásica pendente, os criterios serán os seguintes: 
 
 
 
 
 
  
3º ESO: PLANS DE TRABALLO PARA SUPERACIÓN DE PENDENTES. 
 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  ESIXIBLES. 
Os alumnos deberán repasar os temas estudiados durante ol curso anterior, que foron os 
seguintes: 
1. O marco xeográfico de Grecia e Roma clásicas. 
2. Historia de Grecia: períodos micénico, arcaico, clásico e helenístico. As institucións 
políticas de Atenas e Esparta. Alexandre Magno e a súas conquistas. 
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3. Historia de Roma: Monarquía, República. Mitos da Roma arcaica. Institucións 
políticas da República romana. 
4. A Romanización de Hispania. 
5. Al arte clásica: o urbanismo helenístico-romano, os edificios públicos, a casa romana, 
as órdes arquitectónicas. As obras de arte máis representativas de Grecia e Rom 
6. A mitoloxía grega e romana: deuses principaiss. 

 
 2.    Actividades de recuperación 

 
Los alumnos coa asignatura de Cultura Clásica de 3º E.S.O. pendente deberán realizar 
dous exames ao longo do curso. O PRIMEIRO SERÁ SOBRE OS TRES PRIMEIROS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DO PUNTO ANTERIOR. O SEGUNDO 
SOBRE OS TRES ÚLTIMOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. Os  exames serán 
liberatorios de materia, constarán de preguntas obxectivas de diversa extensión 
relacionadas cos contidos anteriormente detallados. Os exames compensaranse sempre 
que teñan un mínimo de 3 puntos. En maio haberá un exame global para os que non 
aproben nos parciais. A profesora da materia  estará a disposición dos alumnos/as que o 
desexen para aclararlles dúbidas e orientarlles no seu estudo. 
 

 PENDENTES  LATÍN I 

 Debido a que todos os pendentes de 1º BAC son de diurno pero as clases desta materia 
son pola tarde, todos poden vir a estas clases, así terán a oportunidade de facer 
actividades de seguimento co resto do grupo durante todo o curso e recuperar o curso ó 

ritmo dos de 1º BAC. 

Os alumnos con latín I pendente deberán ser capaces de demostrar un 
coñecemento evidente do conxunto xeral do que se lles avalía. A relación 
completa de contidos que o alumno debe acadar é a que segue: 

  

Concepto de caso e declinación: 

- Os casos latinos e os seus valores. Só se terán en conta os seguintes 
valores: nominativo: suxeito e atributo; acusativo: C.D. e complemento 
con preposición; xenitivo: C.N.; dativo: C.I.; ablativo con e sen 
preposición. 

- Agrupación de palabras en cinco declinacións. 

  

 

Flexión nominal: 
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- As cinco declinacións sen recorrer aos casos especiais. 

- Declinación de adxectivos dunha, dous e tres terminacións. 

- Comparativos e superlativos. 

- Pronomes persoais, demostrativos, posesivos, relativos, indefinidos e 
interrogativos. 

  

Flexión verbal: 

- Elementos constituíntes dunha forma verbal. 

- As conxugación regulares en activa e pasiva. O verbo sum. 

  

A oración: 

- A oración simple, nominal e predicativa. 

- Concordancia entre suxeito e predicado e entre nome e adxectivo. 

- Principais complementos verbais. 

- Oración complexa: as de relativo  

- As introducidas por ut e cum 

  

Léxico latino e evolución: 

- Coñecer un mínimo de vocablos latinos (arredor de 50) 

- Evolución das linguas romances: ditongos, vogais postónicas, xordas e 
sonoras intervocálicas, grupos consonánticos iniciais e en interior de 
palabra. 

 

Cultura: 
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- As tres grandes etapas da historia de Roma: Monarquía, República e 
Imperio. Características xerais. 

- Os órganos de goberno: as maxistraturas. 

- O exército: legio, equitatus et auxilia 

- As clases sociais en Roma durante a República. 

- O concepto de Romanización. 

- A vida cotiá: a familia, a educación, a vivenda, os espectáculos do 
Circo. O calendario. 

            - Os principais deuses. 

AVALIACIÓN DE PENDENTES DE 1º BAC 

 Para avaliar aos pendentes faranse dous exames  de toda a materia (un en 
febreiro e o segundo en maio, as datas ponas a xefatura de estudos). Se o 
alumno/a aproba en febreiro, terá superada a materia, en caso contrario terá 
que presentarse ao exame de maio e superalo. 

             A xefa de departamento contactará con estes alumnos para indicarlles 

os mínimos esixibles que aparecen especificados nesta programación e 
facilitarlles exercicios ou actividades que lles axuden a superar esta materia. 

 Excepcionalmente durante o curso 2020-2021, posto que repasamos en 2º BAC no 

primeiro trimestre toda a gramática de 1º BAC, todos os alumnos, que teñan 
pendente latín 1º BAC, se aproban a primeira avaliación de 2º de BAC, quedan 

aprobados na materia pendente de 1º BAC 

 17. Organización de procedementos para acreditar coñecementos previos 
no bacharelato (só para esas materias, ver anexo VI do Decreto 86/2015 
excluíndo as materias troncais de cada unha das opcións do bacharelato 

Por ser o latín unha materia troncal de opción, non se necesitan estes 
procedementos para acreditar coñecementos previos. 

 

 

  



45 
 

CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

 A materia de Latín contribúe ó fomento da lectura e da escritura, concretado 
no Proxecto Lector do Centro, con diversas estratexias e actividades: 

- Cada unidade didáctica do libro de texto comeza coa lectura dun texto relativo 
ó mundo clásico, co que se pretende aproximar aos alumnos ós aspectos da 
lingua e da civilización grecolatina que se tratarán a continuación. Ademais 
inclúe lecturas sobre distintos mitos e sobre cidades romanas de Hispania. 
Servirémonos destes e doutros textos para potenciar a comprensión lectora 
mediante actividades variadas: análise da estrutura do texto, localización das 
ideas principais, identificación dos trazos culturais, realización de esquemas e 
resumos, ampliación do vocabulario. 

- Tamén se utilizará a lectura de textos específicos para o estudo do léxico de 
orixe grecolatina, acompañados de exercicios variados, con vistas a mellorar a 
comprensión e expresión dos alumnos, así como a ampliar o vocabulario 
propio. 

- A partir dos textos estimularanse tanto a expresión oral, mediante debates e 
coloquios sobre os aspectos socioculturais tratados, que fomenten o espírito 
crítico, coma a expresión escrita, mediante actividades de carácter creativo 
como redaccións, poemas ou cómics. 

A estas actividades dedicarase un cuarto de hora en cada clase, aínda que 
ocasionalmente, e sempre en relación cos contidos tratados nese momento, 
poderase utilizar todo o tempo da clase para unha lectura dramatizada ou un 
relato breve sobre o mundo clásico. 

Neste nivel propoñeremos ós alumnos a lectura voluntaria dalgunha obra que 
teña relación coa materia e sexa adecuada ás súas capacidades, xunto con 
actividades e/ou traballos a propósito dela. Este traballo a maiores do 
obrigatorio terá o se seu reflexo na calificación do curso. 
 
O Latín é unha materia contínua, se aproba a terceira avaliación , aprobará o 
curso.  
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Os alumnos/as que non superen positivamente as diferentes probas 
escritas,poderán, se a profesora o decide,  ter a posibilidade de repetir un 
exercicio ou exame similar ós feitos anteriormente, antes da avaliación, agás 
na 2ª avaliación. Tampouco é imprescindible porque o latín é materia contínua 
e se aproba a seguinte avaliación , quedan aprobadas as anteriores. En xuño 
haberá un exame final no que entrará toda a materia do curso para os alumnos 
que non superen a 3ª evaluación. 
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11. Materiais e recursos didácticos para docencia presencial e non 
presencial. 

 

Presencial: Este curso todas as materias deste departamento teñen libro de 
texto: 

 

3º ESO: Podium de edit . Vicens Vives. 

4º ESO: Latín 4º de edit. Anaya 

1º BAC: Latín I de edit. Edebé 

2º BAC: Latín II de edit. Edebé  

Debido a situación sanitaria todos os outros materiais (dicionarios, libros 
para completar o temario…) seguiranse as directrices do protocolo COVID 
procurando que non compartan material no mesmo día. 

 

:Para docencia non presencial:  

 

Uso da páxina virtual de latín no IES Parga Pondal en todos os cursos. A 
comunicación será por esa vía, para alumnos que non teñan posibilidade de 
acceder ó ordenador, farase de forma telefónica. 

Para BAC , se é posible, clases telemáticas por plataforma Webex, igual que o 
curso pasado. Se nesta plataforma non fose posible , por falamos de abalar. O 
envío de traballos, resumes, traducións... por whassap ó teléfono da profesora 
ou preferiblemente ó email galiciaviridis@gmail.com para ter constancia de 
todo o traballo de cada alumno. 

Todas as dudas de clase non presencial resolveraas a profesora nas clases 
telemáticas. 

Intentarase ata o último día de clase que o exame sexa sempre presencial. En 
caso contrario seguiranse as instruccións da Administración para que os 
alumnos poidan demostrar o seu traballo e o cumplimento de todos estándares 
de aprendizaxe. 
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En 3º e 4º ESO as profesoras usarán a plataforma Webex ou Falamos de 
abalar. 

 

 

. 

 

 
LATÍN 2º BACHARELATO 

 
1. CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE. COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances   

▪ 

▪ 

▪ B1.1. Mantemento de 
elementos lingüísticos latinos nas 
linguas modernas: palabras 
patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 

▪ B1.1. Distinguir e identificar 
palabras patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 

▪ LA2B1.1.1. Recoñece e distingue a partir do 
étimo latino termos patrimoniais, semicultismos e 
cultismos, e explica as evolucións que se producen nun 
e noutro caso. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCE
C 

▪ LA2B1.2.1. 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, 
valorando a relación co significado orixinal do étimo 
latino. 

▪ CCL 

▪ CMC
CT 

▪ CCL 

▪ CCE
C 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ B1.2. Evolución fonética, 
morfolóxica e semántica do latín ao 
galego e ao castelán. 

▪ B1.2. Coñecer e aplicar as 
regras da evolución fonética e 
recoñecer os procesos de evolución 
semántica do latín ao galego e ao 
castelán, partindo dos étimos 
latinos. 

▪ LA2B1.2.2. Explica o proceso de evolución de 
termos latinos ás linguas romances, sinalando cambios 
fonéticos comúns a distintas linguas dunha mesma 
familia, e ilustralo con exemplos. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 
 Bloque 2. Morfoloxía  

▪ ▪ B2.1. Morfoloxía nominal e 
pronominal: formas menos usuais e 
irregulares. 

▪ B2.1. Coñecer as 
categorías gramaticais. 

▪ LA2B2.1.1. Nomea e describe as categorías, e 
sinala os trazos que as distinguen. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ ▪ B2.1. Morfoloxía nominal e 
pronominal: formas menos usuais e 
irregulares. 

▪ B2.2. Coñecer, identificar e 
distinguir os formantes das 
palabras. 

▪ LA2B2.2.1. Identifica e distingue en palabras 
propostas os seus formantes, diferenciando lexemas e 
morfemas, e procurando exemplos noutros termos nos 
que estean presentes. 

▪ CMC
CT 

▪ CCL 

▪ ▪ B2.1. Morfoloxía nominal e 
pronominal: formas menos usuais e 
irregulares. 

▪ B2.3. Realizar a análise 
morfolóxica das palabras dun texto 
latino e enuncialas. 

▪ LA2B2.3.1. Analiza morfoloxicamente palabras 
presentes nun texto latino, identifica correctamente os 
seus formantes e sinala o seu enunciado.  

▪ CMC
CT 

▪ CCL 
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Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e 
axudándose do dicionario calquera tipo de formas 
nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu 
equivalente en galego e en castelán. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ 

▪ 

▪ B2.1. Morfoloxía nominal e 
pronominal: formas menos usuais e 
irregulares. 

▪ B2.4. Identificar, declinar e 
traducir todas as formas nominais e 
pronominais. 

▪ LA2B2.4.2. Aplica os seus coñecementos da 
morfoloxía nominal e pronominal latina para realizar 
traducións e retroversións, axudándose do dicionario. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e 
axudándose co dicionario calquera tipo de formas 
verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en 
galego e en castelán 

▪ 

▪ 

▪ B2.2. Morfoloxía verbal: 
verbos irregulares e defectivos. 
Formas nominais do verbo: 
xerundio, xerundivo e supino. 
Conxugación perifrástica. 

▪ B2.5. Identificar, conxugar, 
traducir e efectuar a retroversión de 
todas as formas verbais. 

▪ LA2B2.5.2. Aplica os seus coñecementos da 
morfoloxía verbal latina para realizar traducións e 
retroversións, axudándose do dicionario. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCL 
 

 Bloque 3. Sintaxe  

▪ ▪ B3.1. Estudo 
pormenorizado da sintaxe nominal 
e pronominal. 

▪ B3.1. Coñecer e aplicar os 
coñecementos da sintaxe nominal e 
pronominal para a tradución de 
textos latinos. 

▪ LA2B3.1.1. Utiliza axeitadamente a análise da 
sintaxe nominal e pronominal dun texto para efectuar 
correctamente a súa tradución.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ ▪ B3.2. Tipos de oracións e 
construcións sintácticas. 

▪ B3.2. Recoñecer e 
clasificar as oracións e as 
construcións sintácticas latinas.  

▪ LA2B3.2.1. Recoñece, distingue e clasifica os 
tipos de oracións e as construcións sintácticas latinas, 
e relaciónaas con construcións análogas existentes 
noutras linguas que coñeza. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ 

▪ 

▪ B3.2. Tipos de oracións e 
construcións sintácticas. 

▪ B3.3. Relacionar e aplicar 
coñecementos sobre elementos e 
construcións sintácticas en 
interpretación e tradución de textos 
latinos. 

▪ LA2B3.3.1. Identifica na análise de frases e 
textos de dificultade graduada elementos sintácticos 
propios da lingua latina, e relaciónaos para traducilos 
cos seus equivalentes en galego e en castelán. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ ▪ B3.3. Oración composta: 
coordinación e subordinación. 

▪ B3.4. Definir, comprender e 
recoñecer os diferentes tipos de 
oracións compostas coordinadas e 
subordinadas. 

▪ LA2B3.4.1. Define e comprende os conceptos 
de oración composta, coordinación e subordinación, 
sinala exemplos nos textos e recoñece os tipos de 
oracións compostas, tanto coordinadas como 
subordinadas, así como os nexos que as caracterizan. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ ▪ B3.4. Construcións de 
infinitivo, participio, xerundio, 
xerundivo e supino. 

▪ B3.5. Coñecer as funcións 
das formas non persoais do verbo: 
infinitivo, participio, xerundio, 
xerundivo e supino. 

▪ LA2B3.5.1. Identifica formas non persoais do 
verbo en frases e textos, tradúceas correctamente e 
explica as súas funcións. 

▪ CCL 

▪ CAA 

 Bloque 4. Literatura latina  

▪ ▪ B4.1. Transmisión literaria 
e xéneros literarios latinos: épica, 
historiografía, lírica, oratoria, 
comedia e fábula. 

▪ B4.1. Enumerar os 
principais factores da transmisión 
da literatura latina ao longo dos 
períodos históricos, e describir os 
soportes da escritura na 
Antigüidade e a súa evolución. 

▪ LA2B4.1.1. Nomea os aspectos máis 
salientables referentes á transmisión dos textos 
clásicos ao longo do tempo. 

▪ CCE
C 

▪ CMC
CT 

▪ CCE
C 

▪ ▪ B4.1. Transmisión literaria 
e xéneros literarios latinos: épica, 
historiografía, lírica, oratoria, 
comedia e fábula. 

▪ B4.2. Coñecer as 
características dos xéneros 
literarios latinos, os seus autores, 
as obras máis representativas e as 
súas influencias na literatura 
posterior. 

▪ LA2B4.2.1. Describe as características 
esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica e 
sinala a súa presenza en textos propostos. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCE
C 
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Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ LA2B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa 
neles autores, obras e outros aspectos relacionados 
coa literatura latina. 

▪ CMC
CT 

▪ CCE
C 

▪ 

▪ 

▪ B4.1. Transmisión literaria 
e xéneros literarios latinos: épica, 
historiografía, lírica, oratoria, 
comedia e fábula. 

▪ B4.3. Coñecer os fitos 
esenciais da literatura latina como 
base literaria da literatura e da 
cultura europea e occidental. 

▪ LA2B4.3.2. Nomea autores representativos da 
literatura latina, encádraos no seu contexto cultural, e 
cita e explica as súas obras máis coñecidas. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ ▪ B4.1. Transmisión literaria 
e xéneros literarios latinos: épica, 
historiografía, lírica, oratoria, 
comedia e fábula. 

▪ B4.4. Analizar, interpretar e 
situar no tempo textos mediante 
lectura comprensiva, distinguindo 
xénero, época, características e 
estrutura, se a extensión da pasaxe 
o permite. 

▪ LA2B4.4.1. Realiza comentarios de textos 
latinos e sitúaos no tempo, explicando a súa estrutura, 
se a extensión da pasaxe o permite, e as súas 
características esenciais, e identifica o xénero ao que 
pertencen.  

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCE
C 

▪ LA2B4.5.1. Analiza o diferente uso que se fixo 
dos textos latinos, explorando o mantemento dos 
xéneros e os temas da literatura latina mediante 
exemplos da literatura contemporánea. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ B4.1. Transmisión literaria 
e xéneros literarios latinos: épica, 
historiografía, lírica, oratoria, 
comedia e fábula. 

▪ B4.5. Establecer relacións 
e paralelismos entre a literatura 
clásica e a posterior. 

▪ LA2B4.5.2. Recoñece a través de motivos, 
temas ou personaxes a influencia da tradición 
grecolatina en textos de autores/as 
contemporáneos/as, e sérvese deles para comprender 
e explicar o mantemento dos xéneros e dos temas 
procedentes da cultura grecolatina, describindo os 
seus aspectos esenciais e os tratamentos que reciben. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

 Bloque 5. Textos  

▪ ▪ B5.1. Tradución e 
interpretación de textos latinos. 

▪ B5.1. Realizar a tradución e 
interpretación de textos latinos 
orixinais. 

▪ LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a análise 
morfolóxica e sintáctica de textos latinos para efectuar 
correctamente a súa tradución. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ ▪ B5.1. Tradución e 
interpretación de textos latinos. 

▪ B5.2. Utilizar o dicionario, 
analizar e valorar correctamente a 
información gramatical que 
proporciona e procurar o termo 
máis acaído na lingua propia para a 
tradución do texto. 

▪ LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía 
o dicionario, 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 correcta tradución do texto. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ ▪ B5.2. Comentario e análise 
histórica, lingüística e literaria de 
textos latinos orixinais. 

▪ B5.3. Realizar comentarios 
lingüísticos, históricos e literarios de 
textos de autores latinos. 

▪ LA2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos 
para realizar comentarios lingüísticos, históricos e 
literarios de textos. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCE
C 

▪ CCL 

▪ ▪ B5.3. Coñecemento do 
contexto social, cultural e histórico 
dos textos traducidos. 

▪ B5.4. Coñecer o contexto 
social, cultural e histórico dos textos 
traducidos. 

▪ LA2B5.4.1. Identifica o contexto social, cultural 
e histórico dos textos propostos partindo de referencias 
tomadas dos propios textos e asociándoas con 
coñecementos adquiridos previamente. 

▪ CSC 

▪ CCE
C 

▪ CCL 

▪ ▪ B5.4. Identificación das 
características formais dos textos. 

▪ B5.5. Identificar as 
características formais dos textos. 

▪ LA2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de 
elementos formais o xénero e o propósito do texto. 

▪ CCL 

▪ CCE
C 
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Obxec 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 6. Léxico  

▪ 

▪ 

▪ B6.1. Ampliación de 
vocabulario básico latino: léxico 
literario, científico e filosófico. 

▪ B6.1. Coñecer, identificar e 
traducir termos latinos pertencentes 
ao vocabulario especializado: léxico 
literario, científico e filosófico. 

▪ LA2B6.1.1. Identifica e explica termos do 
léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos 
correctamente ao galego e ao castelán.  

▪ CCL 

▪ CMC
CT 

▪ CD 

▪ 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. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ B6.2. Etimoloxía e orixe 
das palabras da propia lingua. 

▪ B6.2. Recoñecer os 
elementos léxicos latinos que 
permanecen nas linguas dos/das 
estudantes. 

▪ LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñece o 
significado de palabras de léxico común e 
especializado do galego e do castelán. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ ▪ B6.3. Locucións e 
expresións latinas incorporadas á 
lingua coloquial e á literaria. 

▪ B6.3. Coñecer o significado 
das principais locucións latinas de 
uso actual e saber empregalas nun 
contexto axeitado. 

▪ 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. 

▪ CMC
CT 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCE
C 

▪ CCL 

▪ 

▪ 

▪ B6.4. Composición e 
derivación culta: lexemas, prefixos 
e sufixos de orixe latina e grega. 

▪ B6.4. Recoñecer a 
presenza de latinismos e 
helenismos na linguaxe científica e 
na fala culta, e deducir o seu 
significado a partir dos 
correspondentes termos latinos e 
gregos. 

▪ LA2B6.4.1. Recoñece e explica o significado 
dos helenismos e dos latinismos máis frecuentes 
utilizados no léxico das linguas faladas en España, e 
explica o seu significado a partir do termo de orixe. 

▪ CCL 

▪ CCE
C 

 
OBXECTIVOS: SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 

 
O grupo de traballo de latín da CIUG márcanos as directrices para o presente curso, que 
son as seguintes:  
 
TEXTOS:  
1. Tradución da obra de Eutropio ou da obra de Fedro.Obxectivo: 0 50% da traducción 
ben. 
 
 
 
MORFOLOXÍA E SINTAXE  
2. Análise morfolóxica das palabras. Haberá que identificar correctamente que clase de 
palabra é cada unha das unidades propostas e indicar os accidentes gramaticais de cada 
unha delas. Obxectivo: o 50% da análise ben para aprobar. 
3. Análise sintáctica.. Haberá que explicar as estruturas sintácticas que haxa no 
fragmento e as funcións de cada un dos elementos que integran esas estruturas. Para as 
dúas preguntas admítese calquera método de análise que sexa correcto. 
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LITERATURA LATINA 
4. Descrición das características principais dos xéneros literarios latinos e explicación 
dos autores e das obras máis representativos. 
Propoñeranse dúas preguntas e haberá que responder só a unha delas. 
Neste curso serán obxecto de avaliación exclusivamente os seguintes xéneros e autores: 

a) Teatro. Plauto 
b) Oratoria. Cicerón 
c) Historiografía. Livio. 
d) Épica. Virxilio 
e) Lírica. Horacio 

 
LATÍN ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES E LÉXICO. Obxectivo: saber o 50%.  
5. Explicación de procedementos de derivación e composición produtivos en latín e dos 
seus resultados na lingua galega ou castelá. 
6. Explicación do significado de locucións ou expresións latinas e exemplificación en 
contextos adecuados. 
7. Comentario etimolóxico de topónimos. 
 

5.1 TEMPORALIZACIÓN 

1ª Avaliación 

1. Examen 1:Tradución. 

  Examen 2: 

Teatro: Plauto. 25  

25 topónimos + 50 latinismos 

Examen 3: Tradución. 

2ª Avaliación 

Examen 1: Tradución 

 Examen 2:  Cicerón e Virgilio. 

25 topónimos + 50 latinismos 

Examen 3: Tradución. 

3ª Avaliación :  

Examen 1: Tradución 

 Examen 2:  Tito Livio e Horacio. 

25 topónimos + 50 latinismos 

Examen 3: Tradución. 

2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos e 
 Procedementos de avaliación 
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Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos e 
 Procedementos de avaliación 

    Bloque 1. O latín. Orixe das linguas romances 

▪ LA2B1.1.1. Recoñece e distingue a partir do étimo latino 
termos patrimoniais, semicultismos e cultismos, e explica as 
evolucións que se producen nun e noutro caso. 

▪ LA2B1.2.1. 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, valorando a relación co significado orixinal 
do étimo latino. 

 
 
Distingue o 50% de termos 
patrimoniais, cultsmos e 
semicultismos  

▪ LA2B1.2.2. Explica o proceso de evolución de termos 
latinos ás linguas romances, sinalando cambios fonéticos comúns 
a distintas linguas dunha mesma familia, e ilustralo con exemplos. 

Realiza o 50% das evolucións 
fonéticas. 

 
 
Exposición oral na aula 
Observación sistemática do traballo na 
aula 
Resolución de actividades propostas 
Realización de probas escritas. 
 

   Bloque 2. Morfoloxía 

▪ LA2B2.1.1. Nomea e describe as categorías, e sinala os 
trazos que as distinguen. 

▪ LA2B2.2.1. Identifica e distingue en palabras propostas 
os seus formantes, diferenciando lexemas e morfemas, e 
procurando exemplos noutros termos nos que estean presentes. 

 

▪ LA2B2.3.1. Analiza morfoloxicamente palabras presentes
nun texto latino, identifica correctamente os seus formantes e 
sinala o seu enunciado.  

▪ LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e axudándose do 
dicionario calquera tipo de formas nominais e pronominais, 
declínaas e sinala o seu equivalente en galego e en castelán. 

▪ LA2B2.4.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía 
nominal e pronominal latina para realizar traducións e 
retroversións, axudándose do dicionario. 

▪ LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e axudándose co 
dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e sinala o 
seu equivalente en galego e en castelán 

▪ LA2B2.5.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía 
verbal latina para realizar traducións e retroversións, axudándose 
do dicionario. 

 
 
 
 
75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 %  na realización da análise 
morfolóxica 

    
 
 
 
 
 
 
      Exposición oral na aula 
      Observación sistemática do traballo na          
      aula  
      Resolución de actividades propostas 
      Realización de probas escritas. 

   Bloque 3. Sintaxe 

▪ LA2B3.1.1. Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe 
nominal e pronominal dun texto para efectuar correctamente a 
súa tradución.  

▪ LA2B3.2.1. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de 
oracións e as construcións sintácticas latinas, e relaciónaas con 
construcións análogas existentes noutras linguas que coñeza. 

▪ LA2B3.3.1. Identifica na análise de frases e textos de 
dificultade graduada elementos sintácticos propios da lingua 
latina, e relaciónaos para traducilos cos seus equivalentes en 
galego e en castelán. 

 
 
 
 
 
 
75% na análise sintáctica de 
oracións e clasificación de 
oracións. 

 
 
 
 
 
 

      Exposición oral na aula 
      Observación sistemática do traballo na          
      aula  
      Resolución de actividades propostas 
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Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos e 
 Procedementos de avaliación 

▪ LA2B3.4.1. Define e comprende os conceptos de oración 
composta, coordinación e subordinación, sinala exemplos nos 
textos e recoñece os tipos de oracións compostas, tanto 
coordinadas como subordinadas, así como os nexos que as 
caracterizan. 

▪ LA2B3.5.1. Identifica formas non persoais do verbo en 
frases e textos, tradúceas correctamente e explica as súas 
funcións. 

  Realización de probas escritas. 

  Bloque 4. Literatura latina 

▪ LA2B4.1.1. Nomea os aspectos máis salientables 
referentes á transmisión dos textos clásicos ao longo do tempo. 

▪ LA2B4.2.1. Describe as características esenciais dos 
xéneros literarios latinos, e identifica e sinala a súa presenza en 
textos propostos. 

▪ LA2B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles 
autores, obras e outros aspectos relacionados coa literatura 
latina. 

 
 
 
 
75% na identificación de autores, 
épocas, xéneros e textos. 

 
Exposición oral na aula 
Observación sistemática do traballo na          
 aula  
 Resolución de actividades propostas 
 Realización de probas escritas. 

▪ LA2B4.3.2. Nomea autores representativos da literatura 
latina, encádraos no seu contexto cultural, e cita e explica as súas 
obras máis coñecidas. 

▪ LA2B4.4.1. Realiza comentarios de textos latinos e 
sitúaos no tempo, explicando a súa estrutura, se a extensión da 
pasaxe o permite, e as súas características esenciais, e identifica 
o xénero ao que pertencen.  

  
     Exposición oral na aula 
      Observación sistemática do traballo na          
      aula  
      Resolución de actividades propostas 

  Realización de probas escritas. 

▪ LA2B4.5.1. Analiza o diferente uso que se fixo dos textos 
latinos, explorando o mantemento dos xéneros e os temas da 
literatura latina mediante exemplos da literatura contemporánea. 

▪ LA2B4.5.2. Recoñece a través de motivos, temas ou 
personaxes a influencia da tradición grecolatina en textos de 
autores/as contemporáneos/as, e sérvese deles para comprender 
e explicar o mantemento dos xéneros e dos temas procedentes 
da cultura grecolatina, describindo os seus aspectos esenciais e 
os tratamentos que reciben. 

 
 
50% no recoñecemento da 
influencia da tradición grecolatina 

      Exposición oral na aula 
      Observación sistemática do traballo na          
      aula  
      Resolución de actividades propostas 

  Realización de probas escritas. 

   Bloque 5. Textos 

▪ LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica 
e sintáctica de textos latinos para efectuar correctamente a súa 
tradución. 

▪ LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía o 
dicionario, 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 correcta tradución do texto. 

▪ LA2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos para 
realizar comentarios lingüísticos, históricos e literarios de textos. 

▪ LA2B5.4.1. Identifica o contexto social, cultural e histórico 
dos textos propostos partindo de referencias tomadas dos propios 
textos e asociándoas con coñecementos adquiridos previamente. 

 
 
 
 
 
 
 
75% na análise de textos 

       
 
 
 
      Exposición oral na aula 
      Observación sistemática do traballo na          
      aula  
      Resolución de actividades propostas 

  Realización de probas escritas. 
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Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Instrumentos e 
 Procedementos de avaliación 

▪ LA2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de elementos 
formais o xénero e o propósito do texto. 

   Bloque 6. Léxico 

▪ LA2B6.1.1. Identifica e explica termos do léxico literario, 
científico e filosófico, e tradúceos correctamente ao galego e ao 
castelán.  

▪ 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. 

▪ LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñece o significado 
de palabras de léxico común e especializado do galego e do 
castelán. 

 
 
 
75% na adecuación do uso dos 
helenismos e latinismos. 

       
 
 
      Exposición oral na aula 
      Observación sistemática do traballo na          
      aula  
      Resolución de actividades propostas 

  Realización de probas escritas. 

▪ 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. 

▪ LA2B6.4.1. Recoñece e explica o significado dos 
helenismos e dos latinismos máis frecuentes utilizados no léxico 
das linguas faladas en España, e explica o seu significado a partir 
do termo de orixe. 

 
 
75% na adecuación do uso dos 
helenismos e latinismos 

      Exposición oral na aula 
      Observación sistemática do traballo na          
      aula  
      Resolución de actividades propostas 

  Realización de probas escritas. 

 

 Haberá tres exames por trimestre, dous de tradución e un teórico. Sumaranse as 
notas e dividiranse entre tres, agás na primeira avaliación que haberá dous que farán 
nota media. 
Como a avaliación é continua, no caso de suspender a primeira avaliación, se 
considerará superada se nas avaliacións seguintes supera o 5. 
 

10.  // 11. METODOLOXÍA E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE 
VAN  APLICAR 

 
En primeiro lugar, parece preceptivo para o primeiro mes, dedicalo ao repaso 

xeral de toda a Gramática Latina (flexión nominal, pronominal e verbal). 
 
 Ao longo deste período traballarase na casa e na clase coa análise sintáctica e 
tradución de frases e textos de dificultade media, que tratarán os conceptos teóricos dos 
que se irán examinando nas probas parciais, antes de comenzar propiamente co curso de 
Latín II. 
 Este revisará e completará o programa do ano anterior, concentrando boa parte 
do tempo dispoñible no estudo das formas nominais do verbo, conxugacións 
perifrásticas e proposicións subordinadas, especialmente as construcións de infinitivo 
que recibirán maior dedicación. 
 

 Ademais empregaranse outros materiais como proxección de vídeos, fotocopias 
e outros libros de consulta que se podan manexar na clase  para que o alumno teña 
contacto coa bibliografía relacionada coa materia (Dicionario de mitoloxía, etc.).  

 
Elaboración conxunta (alumno e profesor) de esquemas ou resumes ao final dos 
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capítulos ou unidades didácticas estudadas na clase. 
 

O uso do dicionario de Latín terá neste curso unha atención primaria e 
fundamental. Haberá clases dedicadas ao manexo correcto do diccionario. Recoméndase 
o Dicionario de Vox. 
Igualmente seguirase atendendo á técnica de tradución para orientar aos alumnos e dar 
uns criterios de estratexia ante a tradución do Latín. 
A técnica de tradución completa e amplía a que se lles deu en Latín I. O resto do curso 
dedicarase á traducción co diccionario de textos do latín clásico de complexidade 
crecente e de extensión similares as da ABAU. Os autores que traduciremos serán os 
dos anos anteriores hasta que se sepa con certezase son os memos que cursos anteriores: 
en verso Fedro e en prosa Eutropio. 

 
13.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
   Os criterios serían 80% polos exames  e  20% polo  traballo individual de clase e 
traduccións  e/ou traballos especiais mandados pola profesora. Dous  exames por 
avaliación, ó 50%: un teórico e outro práctico de tradución. A avaliación é contínua, 
polo tanto é necesario aprobar a terceira avaliación para  aprobar a materia. Isto para 
ensinanza presencial.Para non presencial, páx 85 e ss. 
 

5.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS  ESIXIBLES  
  

Para superar con suficiente o currículo de Latín II, os alumnos/as deberán ser 
capaces de demostrar nos seus exames un coñecemento evidente do conxunto xeral do 
que se lles avalía. Isto quere decir que as respostas dos alumnos deberán ter un certo 
equilibrio. Necesita un 50%  ben resolto  de cada estándar 
 En concreto, a relación completa de contidos que o alumno debe acadar para 
aprobar é a que segue: 

- Flexión nominal e pronominal. 
- As conxugacións en activa e pasiva. Verbo sum e os seus compostos. 
- A voz perifrástica activa e pasiva. 
- Valores fundamentais dos casos. Complementos de lugar. 
- Verbos irregulares eo, volo. 
- A oración: constituíntes e tipos. 
- Proposicións subordinadas de relativo e substantivas. 
- Proposicións subordinadas adverbiais. 
- Formas nominais do verbo: infinitivo, participio, xerundio, xerundivo. A 

súa sintaxe. 
- Técnicas de tradución. Uso correcto do diccionario. 
- Xéneros literarios: teatro, épica, lírica, historiografía, oratoria, fábula. 
- Topónimos. 
- Locucións latinas. 
- Evolución do latín ao castelán e galego. Composición e derivación: 

prefixos e sufixos máis usados. 
 

15. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE EN 2º BAC 
 
 Cada alumno/a é diferente en intereses, capacidades, coñecementos previos e 
ritmos de aprendizaxe. A optatividade da materia de latín, e a experiencia de cursos 
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anteriores indican que o número de alumnos matriculados nela soe ser reducido. Isto 
supón unha avantaxe para a atención personalizadaa dos alumnos que permitirá o 
deseño de actividades individualizadas tanto para aqueles alumnos que presenten 
dificultades na súa aprendizaxe como para aqueles alumnos que polas súas capacidades 
e intereses requiran un ritmo máis avanzado que o do resto do grupo.Este ano non hai 
alumnos con diversidade en 2º BAC. 

.  

18. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS EN 2º BAC 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora  Dedicarase un tempo a lectura na práctica 
docente, de maneira sistemática sobre 
mitos da antigüidade clásica, promovendo 
o uso da información  

Expresión oral e escrita  Vai inherentemente ligado este elemento a 
elaboración das actividades de aula dentro 
das tarefas a desenrolar  

Uso das TICs  Emprego de aula virtual, bloges, páxina 
web, editor de imaxes e videos e mesmo 
redes sociais  

Educación cívica e social  O Latín é a lingua na que se redactaron as 
primeiras leis que coas que se organiza a 
vida da democracia, dos órganos 
colexiados e do nacemento da defensa dos 
dereitos humanos. A prevención de 
conflitos baséase na aplicación da xustiza, 
coa creacións das leis que regulan a 
convivencia.  

Educación na igualdade  No estudo do latín está moi presente a non 
discriminación: loita dos dereitos das 
distintas clases sociais máis desfavorecidas  

Espírito emprendedor  Fomentarase a creatividade, a autonomía, a 
iniciativa, o traballo en equipo, a confianza 
nun mesmo e o sentido crítico  

Educación e seguridade viaria  Que este xa era un aspecto importante na 
convivencia cidadá vexe no desenrolo do 
urbanismo romano coas súa linguaxe 
ideográfica  

 
14. CRITERIOS DE PROMOCIÓN.  Debe cumplir los criterios de evaluación y 
cualificación de esta programación. 

 
 
 
 

CULTURA CLÁSICA 3º ESO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
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 A materia de Cultura Clásica ten como obxectivo primordial achegar o 
alumnado ao estudo das civilizacións grega e latina nos ámbitos literario, artístico, 
filosófico, científico, sociopolítico e lingüístico, de xeito que poida tomar conciencia da 
influencia, o mantemento e a presenza destes aspectos na cultura occidental, e 
comprender a súa identidade cultural, así como as manifestacións que a definen. A 
través de Cultura Clásica iniciamos ao alumnado nun exercicio de reflexión e a análise 
sobre as bases en que descansan realidades moi importantes da nosa cultura, 
confrontándoas co que coñecemos como legado clásico: un patrimonio común que debe 
ser considerado irrenunciable para os cidadáns e as cidadás de Europa. 
 

O currículo básico da materia articúlase en bloques temáticos pertencentes a 
dous ámbitos diferentes: o ámbito lingüístico e o non lingüístico. 

 
O ámbito lingüístico analiza a relación de parentesco entre as linguas clásicas e 

un bo número das que se falan na actualidade. Para iso, pártese do concepto de familia 
lingüística, centrando a atención na familia das linguas indoeuropeas, á que pertencen o 
grego e o latín e da que se deriva unha boa parte das linguas modernas. O estudo da 
orixe e a evolución da familia lingüística indoeuropea acompáñase coa descrición do 
marco histórico e xeográfico onde ten lugar a devandita evolución. En relación con este 
aspecto, inclúese un percorrido a través da orixe e a evolución da escritura e a súa 
diversidade de sistemas e alfabetos. Préstase especial atención ao importantísimo papel 
que o latín e o grego xogaron na configuración das linguas modernas, en especial na 
composición culta e na formación do léxico. O obxectivo último da materia de Cultura 
Clásica, neste ámbito será permitir ao alumnado afondar na comprensión da propia 
lingua e no uso desta esma como elemento esencial para a comunicación e a adquisición 
de coñecementos. 

 
O ámbito non lingüístico  ( xeografía, historia, mitoloxía, relixión, arte, 

sociedade e vida cotiá, e literatura inician o alumnado no coñecemento dos aspectos 
máis característicos da cultura grecorromana, co obxectivo de analizar e comprender os 
trazos comúns e os que son diversos, valorar a herdanza clásica e respectar o patrimonio 
cultural da humanidade. Para sentar as bases deste estudo  é necesario coñecer o marco 
xeográfico e histórico en que se desenvolveron as civilizacións grega e romana ao longo 
do tempo, orixe da civilización occidental. O estudo das relixións grega e romana presta 
atención ás manifestacións máis significativas da relixiosidade oficial, os cultos 
públicos e privados, as manifestacións deportivas relacionadas, as festividades 
relixiosas e os valores culturais asociados a ela. Dentro deste apartado sitúase o capítulo 
da mitoloxía, no que se aborda a construción do imaxinario colectivo europeo, grazas ás 
narracións míticas e lendarias, o mundo dos deuses e dos heroes, e o seu mantemento na 
cultura contemporánea. 

Especial atención merecen as manifestacións artísticas que nos legaron as 
civilizacións grega e romana, que serviron e serven de modelo a moitas das producións 
actuais. Entre elas cómpre salientar, por unha banda, as relativas ás artes plásticas, 
concretamente á arquitectura, á escultura e ás artes decorativas, e, pola outra, á 
literatura, cuxa configuración en xéneros determina toda a nosa tradición literaria, 
grazas ao acervo de temas, tópicos e recursos estilísticos empregados polos seus autores 
e polas súas autoras. 
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No apartado  dedicado á sociedade e á vida cotiá, se tratan aspectos como a 
organización política e social do mundo grecorromano, as clases sociais, a vida pública 
e privada, e os valores cívicos que se transmitiron á cultura occidental. 
 

En todos os bloques de contidos vai implícito o estudo inescusable do 
mantemento do legado clásico na actualidade, co que se pretende analizar todos os 
elementos desta herdanza clásica que continúan a ser referentes na nosa cultura.  

 
Debido ao carácter de optatividade da materia de Cultu0ua Clásica, é necesario 

ter en conta a flexibilidade na adecuación dos contidos ás características do alumnado 
que escolla esta opción, de xeito que o seu currículo deber ter a apertura propia das 
materias específicas. 

 
 
4. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS 
CLAVE:   DESENVOLVEMENTO 

 
A comunicación lingüística (CCL) é a competencia clave con máis 

presenza no bloque lingüístico, xa que permite descubrir as raíces 
grecorromanas do vocabulario das linguas que o alumnado utiliza. Non 
obstante, no bloque non lingüístico os propios contidos da materia fomentan, 
tamén, a expresión a través da comunicación textual, oral, audiovisual e dixital.  

 
A presenza das novas tecnoloxías da información e da comunicación no 

mundo actual debe aproveitarse como unha vantaxe para o labor cotián na 
aula, traballando, deste xeito, a competencia dixita (CD). A procura de 
información xeralmente guiada facilita o desenvolvemento do espírito crítico e o 
achegamento persoal ao coñecemento.  

 
Nesta liña, tamén hai que salientar a importancia do traballo da 

competencia en aprender a aprender (CAA), xa que o alumnado está 
iniciándose na selección, na avaliación, na comprensión e na produción de 
información cada vez máis complexa. A perseveranza, os hábitos de estudo, a 
autonomía e o traballo en equipo son capacidades que se poden afianzar neste 
capítulo.  

 
A descuberta da historia do mundo grego e do romano a través dos seus 

fitos máis salientables no ámbito da política, a sociedade e a vida cotiá 
axudarán a potenciar as competencias sociais e cívicas (CSC), así como a 
competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CIEE), por medio 
da planificación de proxectos en equipo, reforzando os conceptos dos valores 
democráticos, a participación cidadá e a toma de decisións responsables.  

 
Unha visión global da xeografía e historia de Grecia e Roma impulsará o 

alumnado a comprender os procesos de cambio desde o mundo antigo ata a 
actualidade, traballando, tamén, a competencia matemática e as competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía, que capacitan para a análise de fenómenos 
complexos, o razoamento lóxico e o rigor científico (CMCCT). 
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A aproximación ás manifestacións artísticas e literarias do mundo clásico 

permite o desenvolvemento da competencia en conciencia e expresión 
culturais (CCEC), xa que un dos obxectivos principais da materia é a 
constatación do mantemento das súas pegadas na actualidade.  

 
A materia de Cultura Clásica pode significar para o alumnado de 

educación secundaria unha excelente vía de achegamento á posta en valor do 
noso patrimonio cultural, que se aloxa nos restos arqueolóxicos, nos museos e 
mesmo no contorno cotián, así como nas manifestacións máis inmateriais da 
cultura grecorromana, como o pensamento, as crenzas, a mitoloxía, a estética 
e a ética.  
 

A materia optativa de Cultura Clásica pode contribuir a desenvolver 
moitos aspectos e dimensións das seguintes competencias básicas: 
 

A aportación de Cultura Clásica á conciencia e expresións culturais 
(CCEC) é especialmente relevante. Os contidos están orientados á 
aproximación do alumnado á pervivencia do patrimonio cultural e artístico 
gracias á interpretación e valoración das obras da literatura grega e romana. 
Inténtase despertar no alumnado no só a interese polas máis famosas 
personaxes históricas e de ficción con todo o que encerra o seu marco 
histórico, político e social, senón  tamén o desexo de desenvolver a súa 
capacidade  estética e creadora que demostre o seu coñecemento básico das 
distintas manifestacións culturais e artísticas. Aquí faremos  actividades que 
permitan establecer comparacións entre as festas relixiosas, deportes e 
espectáculos da antigüidade cos da actualidade, para facilitar a identificación 
dos alumnos/as coas manifestacións do pasado como xermen das de hoxe. 
Esta competencia alcánzase tamén mediante o traballo en grupo, coa 
realización de traballos e actividades do tipo “Árbores xenealógicos sobre os 
deuses”, “Elementos icónicos da mitoloxía nos medios de comunicación 
(prensa, publicidade…)”, “A mitoloxía a través da pintura”, “Reflexos do mito 
clásico na literatura europea”, “A astronomía e o mundo clásico”, “Heroes e 
heroínas da Mitoloxía Clásica”, “Perfís de personaxes históricos”, “Os xogos 
olímpicos”, “Os xogos romanos”, “O teatro: onte e hoxe”,  etc. 
 

A través desta materia favorécese tamén o progreso na competencia 
social e cívica (CSC), ao facer posible comprender o contexto social no que 
vivían e actuaban as personaxes míticas e, en especial, os históricos do mundo 
grecorromano. O enxuiciamiento das accións míticas e das obras e xestas 
históricas das personaxes da mitoloxía e históricos, respectivamente, permite 
realizar razoamentos críticos e válidos sobre os comportamentos sociais de 
hoxe. 
Por outro lado,  ao estudarse diversas manifestacións sociais como son as 
festas relixiosas, deportes e espectáculos axúdase a comprender as 
aportacións que Grecia e Roma fixeron neste ámbito á evolución e progreso da 
humanidade, e ofrece un sentimento de pertenencia á cultura occidental 
europea. A este respecto, exemplos de convivencia e de tolerancia non faltan 
en Grecia e Roma, dos pobos que inventaron e perfeccionaron a democracia, e 
que constitúen un referente histórico de organización social, de participación da 
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ciudadanía na vida pública e de delimitación dos dereito e deberes dos 
individuos e das colectividades.  
A lectura de traduccións de textos gregos e latinos implica entender, ademáis, 
outras realidades sociais que favorecen a correcta interpretación das obras 
literarias no seu contexto histórico, constituíndo un gran instrumento para a 
educación en valores. 
Traballos como “Elaboración dun periódico ou cómic con temas do mundo 
clásico”, “Realización de dibuxos dos lugares máis importantes onde se 
realizan as manifestacións culturais destas civilizacións”; ou do tipo “As 
mulleres da guerra de Troia”, “Aspasia: a muller máis importante de Atenas”, 
“As conquistas de Julio César”, “Viriato: os lusitanos contra Roma”… podrán 
permitir o desenvolvemEnto desta competencia. 
 

Á adquisición da competencia en comunicación lingüística (CCL) 
contribúese dende o estudo do léxico de origen grego e dos procedementos 
para a formación do vocabulario básico e culto que forma gran parte da 
terminoloxía científica e técnica actual, e a aprendizaxe dos prefixos latinos 
permite que o alumnado mellore a súa  comprensión e expresión oral e escrita 
non só en galego e en castelán, senón tamén na lingua ou linguas extranxeiras 
que estudia, potenciando desta maneira a habilidade para utilizar a linguaxe 
como instrumento de comunicación. 
Para desenvolver tamén esta competencia é fundamental coñecer o alfabeto 
grego, as regras de trascripción e os principais étimos gregos. Traballarase 
estes contidos elaborando listados de raíces, prefixos e sufixos máis usuais. 
Ademais da comprensión do sentido dos textos escritos e orais, da expresión 
oral con corrección, adecuación e coherencia, o respecto polas normas de 
comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 
interlocutor, etc.; o manexo de elementos de comunicación non verbal, ou en 
diferentes rexistros nas diversas situacións comunicativas; o entendemento do 
contexto sociocutural da lingua, así como a súa historia para darlle un mellor 
uso. 
 

A contribución da materia á competencia dixital  (CD) lógrase mediante o 
especial emprego dos medios audiovisuais e das tecnoloxías da información e 
da comunicación como ferramenta no só para a aprendizaxe do léxico grego a 
través de glosarios elaborados polo profesorado, senón tamén para a busca, 
selección, rexistro e tratamento da información e para a súa posterior 
producción visual, oral e escrita. Estes recursos como os repertorios dixitais 
didácticos (bases de imaxes,  enciclopedias e diccionarios en línea, 
webquest…) e proxectos ou portais educativos na rede de carácter específico 
(Palladium, web de la Sociedad Española de Estudos Clásicos, 
culturaclasica.net, etc.) poden ser especialmente útiles para a documentación e 
información sobre os contidos deste currículo. 
 

A aprendizaxe da Cultura Clásica vai a contribuír ao desenvolvemento 
da competencia matemática e competenias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCCT) na medida que axuda a coñecer a orixe da matemática moderna, 
porque moitos dos principios e teoremas que se empregan actualmente foron 
desenvolvidos polos matemáticos gregos. Tamén moitas las ciencias tiveron o 
seu inicio na Antiguidade como a Astronomía, a Xeografía, a Zooloxía ou a 
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Botánica. Traballaremos para recoñecer no alfabeto grego as letras utilizadas 
na linguaxe matemática. Faremos fincapé nos número romanos, e no estudio 
dos numerais e ordinais. Situar en eixes cronolóxios os principais períodos da 
historia de Grecia, avaliar e interpretar correctamente os datos numéricos sobre 
as clases sociais e os cargos políticos da Grecia antiga, relacionar 
correctamente as fechas das diferentes etapas da historia de Roma e dos 
principais personaxes históricos contribuirán a conseguir esta competencia, así 
como o manexo de datos numéricos sobre a composición das tropas na 
Antigüidade e o coñecemento da división dos calendarios grego e romano e a 
súa equivalencia co noso calendario.  
 

A competencia para aprender a aprender  (CAA) establécese en canto 
que a materia de Cultura Clásica desenvolve capacidades como a atención, a 
concentración, a memoria e a motivación. É necesario que o alumnado sexa 
consciente do esforzo que realiza para lograr os seus obxectivos e, no seu 
caso, reconducir o seu propio proceso de aprendizaxe; así como do  que sabe, 
o que necesita saber para mellorar e de como optimizar o aprendido para 
aplicalo na vida diaria. Traballos e actividades como os que se citan a 
continuación, poden permitir alcanzar esta competencia: “A importancia do 
exercicio físico en Grecia e Roma”, “Termos das Ciencias Naturais con raíz 
griega”, “Orixe e significado dalgúns elementos químicos”, “A orixe grecolatina 
da terminoloxía médica”… Con eles os alumnos/as teñen a posibilidade de 
consultar, buscar e contrastar información, aceptando os erros e aprendendo 
dos demáis. 
 

O desenvolvemento da responsabilidade, a perseverancia, a 
creatividade e a capacidade de elexir, así como de utilizar procedementos que 
exixen planificar, avaliar distintas posibilidades e tomar decisións á hora de 
traballar os contidos de Cultura Clásica contribúe a potenciar o sentido de 
iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE) e permite ao alumnado aprender ao 
longo de toda a súa vida, tal e como recomenda o Consello de Europa. Con 
esta competencia preténdese, ademáis, que o alumnado sexa capaz de 
emprender, desenvolver e avaliar proxectos nos que traballe de forma 
individual ou en equipo  sobre os contidos culturais da materia. Neste sentido 
traballos e actividades como os indicados máis arriba para outras 
competencias obrigan a que o alumnado dispoña de habilidades sociais para 
relacionarse, cooperar e traballar en equipo, destrezas que favorecen a 
consecución desta competencia. Por último, a adquisición e ampliación do 
vocabulario por parte do alumnado gracias ao coñecemento das raíces de orixe 
grego  proporciónalle a confianza en se mesmo que conleva o 
desenvolvemento de habilidades relacionais e sociais propias de tal 
competencia.                                              
                                                      

6..OBXECTIVOS DE CULTURA CLÁSICA 3º ESO 
 
1. Coñecer as características máis importantes do marco xeográfico no que 

se desenvolveron as culturas de Grecia e Roma no momento do seu 
apoxeo.  
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2.  Coñecer algúns fitos esenciais na historia de Grecia e Roma e coñecer as 
súas consecuencias e influencia na nosa historia.  

 
3.   Coñecer coa súa denominación grega e latina os principais deuses e 
heroes da mitoloxía         
      grecolatina, os seus trazos, atributos e ámbitos de influencia e os de maior 
relevancia.  

 
4. Coñecer as características fundamentais da arte grega e romana e 

relacionar manifestaciónsartísticas actuais cos seus modelos clásicos.  
 
5.  Localizar nun mapa e describir os monumentos clásicos máis significativos 

que forman parte do noso patrimonio.  
 
6.  Coñecer as características dos principais sistemas políticos presentes no 

mundo clásico establecendo semellanzas e diferenzas entre elas.  
 
7.  Coñecer as características e a evolución da organización social grega e 

romana e a súa presenza na sociedade actual.  
 
8.   Identificar as principais formas de traballo e de ocio existentes na 

Antigüidade. 
 
9.   Recoñecer os diferentes tipos de escritura e distinguilas entre si e distinguir 

distintos tipo de alfabetos usados na actualidade.  
 
10.  Coñecer a orixe común de diferentes linguas.  
 
11.  Describir a evolución das linguas romances a partir do latín como un 

proceso histórico e   identificar as linguas romances e non romances da 
Península Ibérica e localizalas nun mapa.  

 
12. Identificar léxico común, técnico e científico de orixe grecolatina na propia 

lingua e sinalar a súa relación coas palabras latinas ou gregas orixinarias.  
 
13.  Describir algúns aspectos básicos da cultura e a civilización grecolatina 

que chegaron ata  a actualidade.  
 
14. Coñecer a presenza da mitoloxía e os temas lendarios nas manifestacións 

artísticas  actuais.  
 
15.  Identificar os aspectos máis importantes da historia de Grecia e Roma e a 

súa presenza no  noso país e recoñecer as pegadas da cultura romana en 
diversos aspectos da civilización  actual.  

 
16.  Realizar traballos de investigación sobre a presenza da civilización clásica 

no contorno, utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación.  
 
17.  Coñecer as características fundamentais da romanización de Hispania.  
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18.  Coñecer e comparar as características da relixiosidade grega e romana coa 
actualidade.  

 
19.  Coñecer as principais características dos xéneros literarios grecolatinos e a súa 
influencia       
       na literatura posterior. 
 
 
 
 
 

2. CONTIDOS. DESENVOLVEMENTO DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE, TEMPORALIZACIÓN, MÍNIMO PARA SUPERAR 
A  MATÉRIA E CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN. 
 

Ob
xe
cti
vo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias 
clave 

Grao 
mínimo 
de 
consecuci
ón 

Temporali
zación 

 Bloque 1. Xeografía    

f 
o 

B1.1. Marco xeográfico 
das civilizacións grega 
e romana. 

B1.1. Localizar nun mapa 
fitos xeográficos e 
enclaves concretos 
relevantes para o 
coñecemento das 
civilizacións grega e 
romana. 

CCB1.1.1. Sinala sobre un mapa o 
marco xeográfico en que se 
sitúan en distintos períodos as 
civilizacións grega e romana, 
delimitando o seu ámbito de 
influencia, establecendo 
conexións con outras culturas 
próximas e situando con precisión 
puntos xeográficos, cidades ou 
restos arqueolóxicos coñecidos 
pola súa relevancia histórica.  

CMCCT 
CD 
CAA 

50% 

f 
o 

B1.1. Marco xeográfico 
das civilizacións grega 
e romana. 

B1.2. Describir os marcos 
xeográficos en que se 
desenvolven as 
civilizacións grega e 
romana ao longo da súa 
historia. 

CCB1.2.1. Enumera aspectos do 
marco xeográfico que poden ser 
considerados determinantes no 
desenvolvemento das 
civilizacións grega e latina, e 
achega exemplos para ilustrar e 
xustificar as súas formulacións. 

CSC 
CD 
CAA 

50% 

1º 
Trimestre 
Setembro 

 Bloque 2. Historia    

e 
ñ 

B2.1. Marco histórico da 
civilización grega: das 
civilizacións minoica e 
micénica ao mundo 
helenístico.  

B2.2. Marco histórico da 
civilización romana: 
Monarquía, República 
e Imperio. 

B2.1. Identificar, describir e 
explicar o marco histórico 
en que se desenvolven as 
civilizacións grega e 
romana. 

CCB2.1.1. Sabe enmarcar 
determinados feitos históricos nas 
civilizacións grega e romana e no 
período histórico correspondente, 
póndoos en contexto e 
relacionándoos con outras 
circunstancias contemporáneas. 

CAA 
CMCCT 
CD 
CSC 

50% 1º 
Trimest
re 

Octubro 
Novembr

o 
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Ob
xe
cti
vo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias 
clave 

Grao 
mínimo 
de 
consecuci
ón 

Temporali
zación 

CCB2.2.1. Distingue con precisión 
as etapas da historia de Grecia e 
Roma, nomeando e situando no 
tempo os principais fitos 
asociados a cada unha delas. 

CSIEE 
CMCCT 
CD 
CSC 

50% 

CCB2.2.2. Explica o proceso de 
transición que se produce entre 
as etapas da historia de Grecia e 
Roma, describindo as 
circunstancias que interveñen no 
paso de unhas a outras. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

50% 

CCB2.2.3. Elabora eixes 
cronolóxicos en que se 
representen fitos históricos 
salientables, consultando ou non 
fontes de información. 

CD 
CMCCT 
CSC 

50% 

f 
e 
g 
ñ 

B2.1. Marco histórico da 
civilización grega: das 
civilizacións minoica e 
micénica ao mundo 
helenístico.  

B2.2. Marco histórico da 
civilización romana: 
Monarquía, República 
e Imperio. 

B2.2. Coñecer as principais 
características de cada 
período da historia de 
Grecia e Roma, e saber 
situar nun eixe cronolóxico 
feitos históricos. 

CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe 
cronolóxico o marco histórico en 
que se desenvolven as 
civilizacións grega e romana, 
sinalando períodos e 
identificando en cada un as 
conexións máis importantes que 
presentan con outras 
civilizacións. 

CMCCT 
CD 
CSC 

50% 

 

CCB2.3.1. Explica a romanización 
de Hispania e Gallaecia, 
describindo as súas causas e 
delimitando as súas fases. 

CCEC 
CAA 
CSC 
CCL 

50% ñ 
o 

B2.1. Marco histórico da 
civilización grega: das 
civilizacións minoica e 
micénica ao mundo 
helenístico.  

B2.2. Marco histórico da 
civilización romana: 
Monarquía, República 
e Imperio. 

B2.3. Coñecer as 
características 
fundamentais da 
romanización de Hispania 
e Gallaecia. 

CCB2.3.2. Enumera, explica e 
ilustra con exemplos os aspectos 
fundamentais que caracterizan o 
proceso da romanización de 
Hispania e Gallaecia, sinalando a 
súa influencia na historia 
posterior do noso país. 

CSC 
CAA 
CCEC 
CCL 

50% 

1º 
Trimestre 
Decembr

o 

 Bloque 3. Mitoloxía    

b B3.1. O panteón grego e 
romano. 

B3.1. Coñecer os principais 
deuses da mitoloxía 
grecolatina. 

CCB3.1.1. Pode nomear coa súa 
denominación grega e latina os 
principais deuses e heroes da 
mitoloxía grecolatina, sinalando 
os trazos que os caracterizan, os 
seus atributos e o seu ámbito de 
influencia, explicando a súa 
xenealoxía e establecendo as 
relacións entre os diferentes 
deuses. 

CD 
CCEC 
CCL 

50% 

e 
a 
b 
ñ 

B3.2. Mitos grecolatinos. 
Os heroes.  

B3.2. Coñecer os mitos e os 
heroes grecolatinos, e 
establecer semellanzas e 
diferenzas entre os mitos e 
os heroes antigos e os 

CCB3.2.1. Identifica dentro do 
imaxinario mítico deuses, 
semideuses e heroes, e explica 
os principais aspectos que os 
diferencian. 

CCEC 
CD 
CCL 

50% 

2º 
Trimest
re 

Xaneiro 
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Ob
xe
cti
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s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias 
clave 

Grao 
mínimo 
de 
consecuci
ón 

Temporali
zación 

CCB3.2.2. Sinala semellanzas e 
diferenzas entre os mitos da 
antigüidade clásica e os 
pertencentes a outras culturas, 
comparando o seu tratamento na 
literatura ou na tradición relixiosa. 

CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

50% 

CCB3.2.3. Recoñece e ilustra con 
exemplos o mantemento do 
mítico e da figura do heroe na 
nosa cultura, analizando a 
influencia da tradición clásica 
neste fenómeno e sinalando as 
principais semellanzas e 
diferenzas que se observan entre 
ambos os tratamentos, 
asociándoas a outros trazos 
culturais propios de cada época. 

CCEC 
CMCCT 
CD 
CSC 

50% 

actuais. 

CCB3.2.4. Recoñece referencias 
mitolóxicas nas artes plásticas, 
sempre que sexan claras e 
sinxelas, describindo, a través do 
uso que se fai destas, os 
aspectos básicos que en cada 
caso se asocian á tradición 
grecolatina. 

CCEC 
CD 

50% 

 

l 
ñ 

B3.3. Relixión grega. B3.3. Coñecer e comparar as 
características da 
relixiosidade e da relixión 
grega coas actuais. 

CCB3.3.1. Enumera e explica as 
principais características da 
relixión grega, póndoas en 
relación con outros aspectos 
básicos da cultura helénica e 
establecendo comparacións con 
manifestacións relixiosas propias 
doutras culturas. 

CSC 
CMCCT 
CCEC 

50% 

b B3.4. Relixión romana: 
culto público e privado. 

B3.4. Explicar os 
fundamentos da 
relixiosidade romana e 
distinguir a relixión oficial 
das manifestacións do 
culto privado. 

CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial 
de Roma dos cultos privados, e 
explica os trazos que lles son 
propios. 

CSC 
CMCCT 
CCEC 

50% 

 Bloque 4. Arte   

CCB4.1.1. Recoñece os trazos 
básicos da arte clásica nas 
manifestacións artísticas antigas 
e actuais. 

CD 
CCEC 

50% l 
b 

B4.1. Fundamentos da 
arte clásica. 

B4.1. Coñecer as 
características 
fundamentais da arte 
clásica e relacionar 
manifestacións artísticas 
actuais cos seus modelos 
clásicos. 

CCB4.1.2. Realiza eixes 
cronolóxicos e sitúa neles 
aspectos relacionados coa arte 
grecolatina, asociándoos a outras 
manifestacións culturais ou a fitos 
históricos. 

CMCCT 
CD 
CCEC 

50% 

2º 
Trimest
re 

Febrfeiro 
 

l B4.2. Arquitectura en 
Grecia e Roma: tipos 
de edificios e ordes 

B4.2. Identificar as 
características máis 
salientables da 

CCB4.2.1. Recoñece as 
características esenciais das 
arquitecturas grega e romana, 

CCEC 
CMCCT 

50%  
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Ob
xe
cti
vo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias 
clave 

Grao 
mínimo 
de 
consecuci
ón 

Temporali
zación 

arquitectónicas. arquitectura grecorromana 
en relación cos edificios 
máis singulares. 

identificando en imaxes a orde 
arquitectónica á que pertencen 
distintos monumentos, para 
razoar a súa resposta. 

CD 

l B4.3. Escultura en Grecia 
e Roma: etapas, 
estilos e temáticas. 

B4.3. Coñecer as 
manifestacións 
escultóricas da arte grega 
e romana ao longo da 
Antigüidade e identificar a 
súa temática.  

CCB4.3.1. Recoñece esculturas 
gregas e romanas en imaxes, 
encádraas nun período histórico e 
identifica nelas motivos 
mitolóxicos, históricos ou 
culturais. 

CCEC 
CMCCT 
CD 

50% 

l 
ñ 

B4.4. Enxeñería romana: 
obras públicas e 
urbanismo. Vías 
romanas. 

B4.4. Coñecer as creacións 
urbanísticas romanas, así 
como a súa rede viaria. 

CCB4.4.1. Describe as 
características, os principais 
elementos e a función das 
grandes obras públicas romanas, 
explicando e ilustrando con 
exemplos a súa importancia para 
o desenvolvemento do Imperio e 
a súa influencia en modelos 
urbanísticos posteriores. 

CSC 
CMCCT 
CD 
CCEC 

50% 

e 
ñ 

B4.5. Herdanza clásica 
no patrimonio artístico. 

B4.5. Coñecer e saber 
localizar os principais 
monumentos clásicos do 
patrimonio español e 
europeo. 

CCB4.5.1. Localiza nun mapa os 
principais monumentos clásicos 
do patrimonio español e europeo, 
identificando a partir de 
elementos concretos o seu estilo 
e súa cronoloxía aproximada. 

CAA 
CD 
CCEC 
CMCCT 

50% 

2º 
Trimest
re 

Marzo 
 

 Bloque 5. Sociedade e vida cotiá    

a B5.1. Organización 
política en Grecia e en 
Roma. 

B5.1. Coñecer as 
características das 
principais formas de 
organización política 
presentes no mundo 
clásico, e establecer 
semellanzas e diferenzas 
entre elas. 

CCB5.1.1. Nomea os principais 
sistemas políticos da antigüidade 
clásica e describe, dentro de 
cada un, a forma de distribución e 
o exercicio do poder, as 
institucións, o papel que estas 
desempeñan e os mecanismos 
de participación política. 

CSC 
CCL 

50% 

CCB5.2.1. Describe a organización 
das sociedades grega e romana, 
explicando as características das 
clases sociais e os papeis 
asignados a cada unha, 
relacionando estes aspectos cos 
valores cívicos da época e 
comparándoos cos actuais. 

CSIEE 
CSC 
CCL 

50% g 
h 
ñ 

B5.2. Sociedade en 
Grecia e Roma: clases 
sociais. 

B5.2. Coñecer as 
características e a 
evolución das clases 
sociais en Grecia e Roma. 

CCB5.2.2. Describe as principais 
características e a evolución dos 
grupos que compoñen as 
sociedades grega e romana. 

CCL 
CSC 
CCL 

50% 

c 
ñ 

B5.3. A familia en Grecia 
e Roma. 

B5.3. Coñecer a composición 
da familia e os papeis 
asignados aos seus 
membros. 

CCB5.3.1. Identifica e explica os 
papeis que desempeña dentro da 
familia cada un dos seus 
membros, identificando e 
explicando a través deles 
estereotipos culturais e 
comparándoos cos actuais. 

CSC 
CCL 

50% 

3º 
Trimest
re 

Abril 
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cti
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias 
clave 

Grao 
mínimo 
de 
consecuci
ón 

Temporali
zación 

CCB5.4.1. Identifica e describe os 
tipos de vivenda, o modo de 
alimentación, os hábitos de 
hixiene e a vestimenta en Grecia 
e Roma. 

CD 
CAA 
CSC 
CMCCT 
CCL 

50% m B5.4. Vida cotiá en 
Grecia e Roma: 
vivenda, hixiene, 
alimentación, 
vestimenta e traballo. 

B5.4. Coñecer os trazos máis 
salientables da vida cotiá 
en Grecia e Roma. 

CCB5.4.2. Identifica e describe 
formas de traballo e relaciónaas 
cos coñecementos científicos e 
técnicos da época, e explica a 
súa influencia no progreso da 
cultura occidental. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CCL 

50% 

d B5.5. Espectáculos 
públicos en Grecia e 
Roma. 

B5.5. Identificar as principais 
formas de lecer da 
antigüidade. 

CCB5.5.1. Describe as principais 
formas de lecer das sociedades 
grega e romana, analizando a 
súa finalidade, os grupos aos que 
van dirixidas e a súa función no 
desenvolvemento da identidade 
social. 

CSIEE 
CAA 
CSC 
CCL 

50% 

ñ B5.5. Os espectáculos 
públicos en Grecia e 
Roma. 

B5.6. Relacionar e establecer 
semellanzas e diferenzas 
entre as manifestacións 
deportivas da Grecia 
Clásica e as actuais. 

CCB5.6.1. Explica a orixe e a 
natureza dos Xogos Olímpicos, 
comparándoos e destacando a 
súa importancia con respecto a 
outras festividades deste tipo 
existentes na época, e comenta o 
seu mantemento no mundo 
moderno, establecendo 
semellanzas e diferenzas entre 
os valores culturais aos que se 
asocian en cada caso. 

CD 
CAA 
CSC 
CCL 

50% 

 

 Bloque 6. Lingua e literatura    

e B6.1. Historia da 
escritura. Signos e 
materiais. 

B6.1. Coñecer a existencia 
de diversos tipos de 
escritura, distinguilos e 
comprender as súas 
funcións. 

CCB6.1.1. Recoñece tipos de 
escritura, clasifícaos consonte 
súa natureza e a súa función, e 
describe os trazos que os 
distinguen. 

CD 
CCEC 
CCL 

50% 

e B6.2. Orixe do alfabeto. 
O alfabeto grego e o 
alfabeto romano. 

B6.2. Coñecer a orixe do 
alfabeto e distinguir os 
tipos de alfabetos usados 
na actualidade. 

CCB6.2.1. Nomea e describe os 
trazos principais dos alfabetos 
máis utilizados no mundo 
occidental, diferenciándoos 
doutros tipos de escrituras, e 
explica a súa orixe. 

CAA 
CCEC 
CCL 

50% 

3º 
Trimest
re 

Maio 

f B6.2. Orixe do alfabeto. 
O alfabeto grego e o 
alfabeto romano. 

B6.3. Recoñecer a presenza 
de elementos dos 
alfabetos grego e latino 
nos alfabetos actuais. 

CCB6.3.1. Explica a influencia dos 
alfabetos grego e latino na 
formación dos alfabetos actuais, 
e sinala nestes últimos a 
presenza de determinados 
elementos tomados dos 
primeiros. 

CD 
CMCCT 
CCEC 
CCL 

50%  
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias 
clave 

Grao 
mínimo 
de 
consecuci
ón 

Temporali
zación 

CCB6.4.1. Enumera e localiza nun 
mapa as principais ramas da 
familia das linguas indoeuropeas, 
sinalando os idiomas modernos 
que se derivan de cada unha e os 
aspectos lingüísticos que 
evidencian o seu parentesco. 

CMCCT 
CD 
CSC 

50% f 
ñ 
o 

B6.3. As linguas do 
mundo. O indoeuropeo 
e as súas familias 
lingüísticas. 

B6.4. Coñecer a orixe común 
das linguas indoeuropeas. 

CCB6.4.2.Describe  a evolución das 
linguas romances a partir do latín 
como un proceso histórico, 
explicando e ilustrando con 
exemplos os elementos que 
evidencian do xeito máis visible a 
súa orixe común e o parentesco 
existente entre elas. 

CCL 
CCEC 

50% 

l 
ñ 
o 

B6.4. As linguas 
romances. 

B6.5. Identificar as linguas 
europeas romances e non 
romances, e localizalas 
nun mapa. 

CCB6.5.1. Identifica as linguas que 
se falan en Europa e en España, 
diferenciando pola súa orixe as 
romances e as non romances, e 
delimita nun mapa as zonas onde 
se utilizan. 

CSC 
CD 
CCL 
CCA 

50% 

CCB6.6.1. Recoñece e explica o 
significado dalgúns dos 
helenismos e latinismos máis 
frecuentes utilizados no léxico 
das linguas faladas en España e 
doutras linguas modernas, e 
explica o seu significado a partir 
do termo de orixe. 

CCL 
CCA 

50% h 
ñ 
o 

B6.5. Composición e 
derivación culta de 
orixe grega e latina. 

B6.6. Identificar a orixe 
grecolatina do léxico das 
linguas de España e 
doutras linguas modernas. 

CCB6.6.2. Explica o significado de 
palabras a partir da súa 
descomposición e da análise 
etimolóxica das súas partes. 

CCL 
CCA 

50% 

CCB6.7.1. Identifica e diferencia con 
seguridade cultismos, 
semicultismos e termos 
patrimoniais, en relación co termo 
de orixe sen, necesidade de 
consultar dicionarios nin outras 
fontes de información. 

CCA 
CCL 

50% e 
ñ 
o 

B6.6. Latinismos, 
palabras patrimoniais, 
cultismos e 
semicultismos. 

B6.7. Distinguir e identificar 
latinismos, cultismos, 
semicultismos e termos 
patrimoniais. 

CCB6.7.2. Coñece o significado das 
principais locucións latinas de uso 
actual. 

CD 
CCL 

50%  

f 
l 
ñ 
o 

B6.7. Principais regras de 
evolución fonética do 
latín ao galego e ao 
castelán. 

B6.8. Facer evolucións desde 
o latín ao galego e ao 
castelán, tendo en conta 
os fenómenos fonéticos. 

CCB6.8.1. Explica os procesos de 
evolución dalgúns termos desde 
o étimo latino ata os seus 
respectivos derivados nas linguas 
romances, describindo algúns 
dos fenómenos fonéticos 
producidos e ilustrándoos con 
outros exemplos. 

CCL 
CCA 

50%  3º 
Trimestre 
Xuño 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias 
clave 

Grao 
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de 
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ón 

Temporali
zación 

CCB6.8.2. Realiza evolucións do 
latín ao galego e ao castelán 
aplicando as regras fonéticas de 
evolución. 

CCA 
CCL 

50% 

f B6.8. Léxico grecolatino 
na linguaxe científica e 
técnica. 

B6.9. Coñecer e utilizar con 
propiedade terminoloxía 
científico-técnica de orixe 
grecolatina. 

CCB6.9.1. Explica a partir da súa 
etimoloxía termos de orixe 
grecolatina propios da linguaxe 
científico-técnica e sabe usalos 
con propiedade. 

CCL 
CCA 

50% 

h 
ñ 
o 

B6.9. Presenza das 
linguas clásicas nas 
linguas modernas. 

B6.10. Constatar o influxo 
das linguas clásicas en 
linguas non derivadas 
delas. 

CCB6.10.1. Demostra o influxo do 
latín e o grego sobre as linguas 
modernas servíndose de 
exemplos para ilustrar o 
mantemento nestas de elementos 
léxicos morfolóxicos e sintácticos 
herdados das primeiras. 

CCL 
CCA 

50% 

l B6.10. Xéneros literarios 
grecolatinos: autores e 
obras principais. 

B6.11. Coñecer as principais 
características dos 
xéneros literarios 
grecolatinos e a súa 
influencia na literatura 
posterior. 

CCB6.11.1. Describe as 
características esenciais dos 
xéneros literarios grecolatinos e 
recoñece a súa influencia na 
literatura posterior. 

CCEC 
CCL 
CCA 

50% 

l B6.10. Xéneros literarios 
grecolatinos: autores e 
obras principais. 

B6.12. Coñecer os fitos 
esenciais das literaturas 
grega e latina como base 
literaria da cultura europea 
e occidental. 

CCB6.12.1. Nomea aos autores 
máis representativos da literatura 
grecolatina, encádraos no seu 
período histórico e cita as súas 
obras máis coñecidas. 

CCEC 
CCL 

50% 

 Bloque 7. Pervivencia na actualidade   

l 
n 
ñ 

B.7.1. Civilización 
grecolatina nas artes e 
na organización social 
e política actual. 

B7.1. Recoñecer a presenza 
da civilización clásica nas 
artes e na organización 
social e política.  

CCB7.1.1. Sinala e describe algúns 
aspectos básicos da cultura e a 
civilización grecolatina que 
perviviron ata a actualidade, 
demostrando a súa vixencia 
nunha e noutra época mediante 
exemplos.  

CCL 
CAA 

50% 

50% l 
n 
ñ 

B7.2. Mitoloxía e temas 
lexendarios nas 
manifestacións 
artísticas actuais. 

B7.2. Coñecer a pervivencia 
da mitoloxía e os temas 
lexendarios nas 
manifestacións artísticas 
actuais. 

CCB7.2.1. Demostra a pervivencia 
da mitoloxía e os temas 
lexendarios mediante exemplos 
de manifestacións artísticas 
contemporáneas nas que están 
presentes estes motivos.  

CAA 
CCEC 

50%  

l 
ñ 

B7.3. Historia de Grecia e 
Roma e a súa 
presenza no noso 
país. 

B7.3. Identificar os aspectos 
máis importantes da 
historia de Grecia e Roma 
e a súa presenza no noso 
país e recoñecer as 
pegadas da cultura 
romana en diversos 
aspectos da civilización 
actual.  

CCB7.3.1. Enumera e explica 
algúns exemplos concretos nos 
que se pon de manifesto a 
influencia que o mundo clásico 
tivo na historia e as tradicións do 
noso país.  

CCL 
CSC 

50%  
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zación 

b 
e 

B7.4. Traballos de 
investigación sobre a 
civilización clásica na 
nosa cultura. 

B7.4. Realizar traballos de 
investigación sobre a 
pervivencia da civilización 
clásica na contorna, 
utilizando as tecnoloxías 
da información e a 
comunicación. 

B7.4.1. Utiliza as tecnoloxías da 
información e a comunicación 
para recabar información e 
realizar traballos de investigación 
acerca da pervivencia da 
civilización clásica na nosa 
cultura. 

CD 
CAA 

50% 

 

5. CULTURA CLÁSICA  3º ESO…ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAXE.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

 
 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 
consecución 

Actividades de  
aprendizaxe 

 

1.  Xeografía  

CCB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco 
xeográfico en que se sitúan en 
distintos períodos as civilizacións 
grega e romana, delimitando o seu 
ámbito de influencia, establecendo 
conexións con outras culturas 
próximas e situando con precisión 
puntos xeográficos, cidades ou restos 
arqueolóxicos coñecidos pola súa 
relevancia histórica.  

 

CCB1.2.1. Enumera aspectos do marco 
xeográfico que poden ser considerados 
determinantes no desenvolvemento 
das civilizacións grega e latina, e 
achega exemplos para ilustrar e 
xustificar as súas formulacións. 

 
 
 
 
 
 
Sinala e enumera 
½ do total 
 

 
Elaboración de 
mapas 
Proxectos de 
traballo 
 individual 

 

2. Historia  

CCB2.1.1. Sabe enmarcar determinados 
feitos históricos nas civilizacións grega 
e romana e no período histórico 
correspondente, póndoos en contexto 
e relacionándoos con outras 
circunstancias contemporáneas. 

Asimilación de 
conceptos 
Exposición  
acontecimentos 
Cronoloxía 
acontecementos 

 

CCB2.2.1. Distingue con precisión as 
etapas da historia de Grecia e Roma, 
nomeando e situando no tempo os 
principais fitos asociados a cada unha 
delas. 

Interpretación de 
liñas cronolóxicas 

 

CCB2.2.2. Explica o proceso de 
transición que se produce entre as 
etapas da historia de Grecia e Roma, 
describindo as circunstancias que 
interveñen no paso de unhas a outras. 

    Exercicios 
    de emparellamento 

 

CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en 
que se representen fitos históricos 
salientables, consultando ou non 
fontes de información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Distingue a ½ das 
etapas xerais da 
historia grecolatina 
e sabe situalas 
nunha barra do 
tempo. 
Comprende o 
concepto de 
romanización da 
Gallaecia. 
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Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 
consecución 

Actividades de  
aprendizaxe 

 

CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe 
cronolóxico o marco histórico en que 
se desenvolven as civilizacións grega e 
romana, sinalando períodos e 
identificando en cada un as conexións 
máis importantes que presentan con 
outras civilizacións. 

Elaboración de 
eixos cronolóxicos 

 

CCB2.3.1. Explica a romanización de 
Hispania e Gallaecia, describindo as 
súas causas e delimitando as súas 
fases. 

 

CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra con 
exemplos os aspectos fundamentais 
que caracterizan o proceso da 
romanización de Hispania e Gallaecia, 
sinalando a súa influencia na historia 
posterior do noso país. 

 
 
Búsqueda de 
información 
Elaboración de 
esquemas 
Mapas e 
esquemas 

 

3. Mitoloxía  

CCB3.1.1. Pode nomear coa súa 
denominación grega e latina os 
principais deuses e heroes da 
mitoloxía grecolatina, sinalando os 
trazos que os caracterizan, os seus 
atributos e o seu ámbito de influencia, 
explicando a súa xenealoxía e 
establecendo as relacións entre os 
diferentes deuses. 

 
Cadro xeral do 
panteón 
grecorromano. 
 

 

CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario 
mítico deuses, semideuses e heroes, e 
explica os principais aspectos que os 
diferencian. 

 
  Táboas 

identificativas 

 

CCB3.2.2. Sinala semellanzas e 
diferenzas entre os mitos da 
antigüidade clásica e os pertencentes 
a outras culturas, comparando o seu 
tratamento na literatura ou na tradición 
relixiosa. 

 
  Traballo de 
investigación 

 

CCB3.2.3. Recoñece e ilustra con 
exemplos o mantemento do mítico e da 
figura do heroe na nosa cultura, 
analizando a influencia da tradición 
clásica neste fenómeno e sinalando as 
principais semellanzas e diferenzas 
que se observan entre ambos os 
tratamentos, asociándoas a outros 
trazos culturais propios de cada época. 

 
 
Traballo de 
investigación 

 

CCB3.2.4. Recoñece referencias 
mitolóxicas nas artes plásticas, sempre 
que sexan claras e sinxelas, 
describindo, a través do uso que se fai 
destas, os aspectos básicos que en 
cada caso se asocian á tradición 
grecolatina. 

 
Análise e 
comentario de 
exemplos 

 

CCB3.3.1. Enumera e explica as 
principais características da relixión 
grega, póndoas en relación con outros 
aspectos básicos da cultura helénica e 
establecendo comparacións con 
manifestacións relixiosas propias 
doutras culturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabe relacionar a 
½ 
Das divindades 
grecolatinas 
estudadas. 

 
Exposición na 
clase 
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Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 
consecución 

Actividades de  
aprendizaxe 

 

CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial de 
Roma dos cultos privados, e explica os 
trazos que lles son propios. 

 
 Esquema dos cultos 

 

4. Arte  

CCB4.1.1. Recoñece os trazos básicos 
da arte clásica nas manifestacións 
artísticas antigas e actuais. 

Elaboración de 
esquemas 
Comentario obras  

 

CCB4.1.2. Realiza eixes cronolóxicos e 
sitúa neles aspectos relacionados coa 
arte grecolatina, asociándoos a outras 
manifestacións culturais ou a fitos 
históricos. 
 

 
    Elaboración de 
eixos 
    cronolóxicos 

 

CCB4.2.1. Recoñece as características 
esenciais das arquitecturas grega e 
romana, identificando en imaxes a 
orde arquitectónica á que pertencen 
distintos monumentos, para razoar a 
súa resposta. 

CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas 
e romanas en imaxes, encádraas nun 
período histórico e identifica nelas 
motivos mitolóxicos, históricos ou 
culturais. 

CCB4.4.1. Describe as características, 
os principais elementos e a función 
das grandes obras públicas romanas, 
explicando e ilustrando con exemplos 
a súa importancia para o 
desenvolvemento do Imperio e a súa 
influencia en modelos urbanísticos 
posteriores. 

 
 
 
 
Elaboracion de 
esquemas 

    Comentario 
obras 
 

 

CCB4.5.1. Localiza nun mapa os 
principais monumentos clásicos do 
patrimonio español e europeo, 
identificando a partir de elementos 
concretos o seu estilo e súa 
cronoloxía aproximada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rrecoñece  e 
identifica a ½ das 
características 
esencias da arte 
grecorromana. 

 
 Búsqueda de 
exemplos 
Elaboración de 
mapa 

 
 

5. Sociedade e vida cotiá 

CCB5.1.1. Nomea os principais 
sistemas políticos da antigüidade 
clásica e describe, dentro de cada 
un, a forma de distribución e o 
exercicio do poder, as institucións, o 
papel que estas desempeñan e os 
mecanismos de participación política. 

 
Elaboración de 
esquemas 
Comentario de 
textos 

CCB5.2.1. Describe a organización das 
sociedades grega e romana, 
explicando as características das 
clases sociais e os papeis asignados 
a cada unha, relacionando estes 
aspectos cos valores cívicos da 
época e comparándoos cos actuais. 

 
 
 
 
 
 
 
Sabe explicar a 
orixe e natureza 
dos xogos 
olimpicos, identifica 
a ½ dos diferentes 
tipos de vivenda, 

    
    Pirámide social 
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Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 
consecución 

Actividades de  
aprendizaxe 

 

CCB5.2.2. Describe as principais 
características e a evolución dos 
grupos que compoñen as sociedades 
grega e romana. 

 Cadros 
clasificatorios 

CCB5.3.1. Identifica e explica os papeis 
que desempeña dentro da familia 
cada un dos seus membros, 
identificando e explicando a través 
deles estereotipos culturais e 
comparándoos cos actuais. 

modo de 
alimentación, os 
principais sistemas 
polítocs. 

    
Traballo individual 

ou de  grupos 

CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos 
de vivenda, o modo de alimentación, 
os hábitos de hixiene e a vestimenta 
en Grecia e Roma. 

Traballo individual 
ou 

de  grupos 

CCB5.4.2. Identifica e describe formas 
de traballo e relaciónaas cos 
coñecementos científicos e técnicos 
da época, e explica a súa influencia 
no progreso da cultura occidental. 

Traballo individual 
ou 

de  grupos 

CCB5.5.1. Describe as principais 
formas de lecer das sociedades 
grega e romana, analizando a súa 
finalidade, os grupos aos que van 
dirixidas e a súa función no 
desenvolvemento da identidade 
social. 

Esquema tipos de 
ocio e 

       os seus ecintos 
ou 
       edificios 

CCB5.6.1. Explica a orixe e a natureza 
dos Xogos Olímpicos, comparándoos 
e destacando a súa importancia con 
respecto a outras festividades deste 
tipo existentes na época, e comenta 
o seu mantemento no mundo 
moderno, establecendo semellanzas 
e diferenzas entre os valores 
culturais aos que se asocian en cada 
caso. 

 

 
       Traballo de 
investigación 

 
 
 
 

 

6. Lingua e literatura  

CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, 
clasifícaos consonte súa natureza e a 
súa función, e describe os trazos que 
os distinguen. 

    Investigación 
    Traballos dos 

distintos tipos de 
escritura 

CCB6.2.1. Nomea e describe os trazos 
principais dos alfabetos máis 
utilizados no mundo occidental, 
diferenciándoos doutros tipos de 
escrituras, e explica a súa orixe. 

    Comparación e 
comentario       
    distintos tipos de 
escritura 

CCB6.3.1. Explica a influencia dos 
alfabetos grego e latino na formación 
dos alfabetos actuais, e sinala nestes 
últimos a presenza de determinados 
elementos tomados dos primeiros. 

 
 
 
 
 
 
 
Recoñece ½ dos 
tipos de escritura 
e sabe situar nun 
mapa a ½ das 
linguas 
romances 

    Estudo do 
alfabeto grego 
    Prácticas de 
escritura 
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Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 
consecución 

Actividades de  
aprendizaxe 

 

CCB6.4.1. Enumera e localiza nun 
mapa as principais ramas da familia 
das linguas indoeuropeas, sinalando 
os idiomas modernos que se derivan 
de cada unha e os aspectos 
lingüísticos que evidencian o seu 
parentesco. 

   Mapa lingüístico 
   Cadro 
clasificatorio 

CCB6.4.2.Describe  a evolución das 
linguas romances a partir do latín 
como un proceso histórico, 
explicando e ilustrando con exemplos 
os elementos que evidencian do xeito 
máis visible a súa orixe común e o 
parentesco existente entre elas. 

Comparación 
 familia 
indoeuropea 
 e familia 
romance 

CCB6.5.1. Identifica as linguas que se 
falan en Europa e en España, 
diferenciando pola súa orixe as 
romances e as non romances, e 
delimita nun mapa as zonas onde se 
utilizan. 

 

Mapa lingüístico 
Cadro 
clasificatorio 

CCB6.6.1. Recoñece e explica o 
significado dalgúns dos helenismos e 
latinismos máis frecuentes utilizados 
no léxico das linguas faladas en 
España e doutras linguas modernas, 
e explica o seu significado a partir do 
termo de orixe. 

CCB6.6.2. Explica o significado de 
palabras a partir da súa 
descomposición e da análise 
etimolóxica das súas partes. 

 
Táboas 
morfolóxicas 
Investigación 
léxica 
Exercicios de 
etimoloxías 
 

CCB6.7.1. Identifica e diferencia con 
seguridade cultismos, semicultismos 
e termos patrimoniais, en relación co 
termo de orixe sen, necesidade de 
consultar dicionarios nin outras fontes 
de información. 

    
Definición e 
clasificación 

 do léxico 

CCB6.7.2. Coñece o significado das 
principais locucións latinas de uso 
actual. 

Investigación de 
aforismos 

CCB6.8.1. Explica os procesos de 
evolución dalgúns termos desde o 
étimo latino ata os seus respectivos 
derivados nas linguas romances, 
describindo algúns dos fenómenos 
fonéticos producidos e ilustrándoos 
con outros exemplos. 

CCB6.8.2. Realiza evolucións do latín 
ao galego e ao castelán aplicando as 
regras fonéticas de evolución. 

 
 

Esquemas regras 
de evolución 

Comentario de 
exemplos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CCB6.9.1. Explica a partir da súa 
etimoloxía termos de orixe 
grecolatina propios da linguaxe 
científico-técnica e sabe usalos con 
propiedade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Sabe empregar a 
½ das  locucións 
latinas estudadas e  
distingue a ½ dos 
cultismos, 
semicultismos e 
termos 
patrimoniais. 

Cadros 
etimolóxicos 

           Familias 
léxicas 

 



75 
 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 
consecución 

Actividades de  
aprendizaxe 

 

CCB6.10.1. Demostra o influxo do latín 
e o grego sobre as linguas modernas 
servíndose de exemplos para ilustrar 
o mantemento nestas de elementos 
léxicos morfolóxicos e sintácticos 
herdados das primeiras. 

Listas de 
palabras 
Comentario de 
exemplos 

CCB6.11.1. Describe as características 
esenciais dos xéneros literarios 
grecolatinos e recoñece a súa 
influencia na literatura posterior. 

CCB6.12.1. Nomea aos autores máis 
representativos da literatura 
grecolatina, encádraos no seu 
período histórico e cita as súas obras 
máis coñecidas. 

 
 
 
Sabe identificar 
½ dos termos de 
orixe grecolatino 
e das 
manifestacións 
literarias 
estudadas 

    Lecturas e 
comentario   de 
exemplos 

    Esquemas por 
cronoloxía e       
 por xéneros 

 

7. Pervivencia na actualidade  

CCB7.1.1. Sinala e describe algúns 
aspectos básicos da cultura e a 
civilización grecolatina que perviviron 
ata a actualidade, demostrando a súa 
vixencia nunha e noutra época 
mediante exemplos.  

CCB7.2.1. Demostra a pervivencia da 
mitoloxía e os temas lexendarios 
mediante exemplos de 
manifestacións artísticas 
contemporáneas nas que están 
presentes estes motivos.  

CCB7.3.1. Enumera e explica algúns 
exemplos concretos nos que se pon 
de manifesto a influencia que o 
mundo clásico tivo na historia e as 
tradicións do noso país.  

B7.4.1. Utiliza as tecnoloxías da 
información e a comunicación para 
recabar información e realizar 
traballos de investigación acerca da 
pervivencia da civilización clásica na 
nosa cultura. 

 
 
 
 
 

    Sabe identificar a 
½ dos aspectos 
básicos da 
cultura 
grecolatina que 
perviven na nosa 
cultura 

 
 
 
 

 
Aplicación e 
comparación  

      do estudado co 
presente 

 
 
 

 

 
 
3º ESO 
 
6 .  CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

 
Bloque 1. Xeografía    
 

  1. Grecia: marco xeográfico. 
  2. Roma: marco xeográfico. 

 
Bloque 2. Historia 
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  1. Marco histórico: as orixes. 
  2. Períodos da historia. 
  3.  Romanizacion de Hispania. 

Bloque 3. Mitoloxía 
 

  1. Mitos gregos romanos: deuses e heroes. 
  2.  Relixión en Grecia e Roma. 
 

Bloque 4. Arte 
 
  1. A arte grega e romana: pervivencia dos modelos clásicos no mundo actual. 
  2.  Arte grecolatina no noso país. 
 

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá 
 
  1. Sistemas políticos: 

- As poleis gregas: aristocracia e democracia. 
- A República romana e o Imperio. 

  2. Principais grupos sociais. 
  3. A familia. 
  4. O traballo e o ocio: os oficios, a ciencia e a técnica. 

- Festas e espectáculos. 
 

Bloque 6. Lingua/léxico 
 
  1. As orixes da escritura. 
  2. Orixes dos alfabetos. 
  3. Orixe común do grego e o latín: o indoeuropeo. 
  4. As linguas romances. 
  5. Pervivencia de elementos lingüísticos grecolatinos. 
  6.  Literatura grecolatina: pervivencia nas literaturas actuais. 
 

Bloque 7. Pervivencia na actualidade 
 
1. Presenza da civilización clásica no mundo actual. 

 
 

 8.  PROCEDIMENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE AVALIACIÓN 
 

Como  Cultura Clásica impártese por primeira vez en segundociclo da E.S.O. 
Polo tanto, realizarase unha avaliación inicial ao comezo do curso para determinar o 
grao de formación e interese dos alumnos/as. Esta avaliación permitiranos adecuar os 
contidos ás características do grupo e a cada un dos alumnos de forma personalizada.  
Esta avaliación consistirá en responder a unhas cuestión sobre coñecementos previos, 
tanto de tipo lingüístico como cultural. Ademais farán unha breve redacción expoñendo 
os motivos  para elixir esta materia, as súas fortalezas e debilidades para afrontar o 
curso e as circunstancias persoais relevantes que desexen comentar. 

Esta avaliación permitirá unha achega ás características do grupo e a cada un dos 
alumnos/as de forma personalizada, coa finalidade de coñecer o punto de partida e 
reforza aqueles aspectos nos que se detecten carencias. Só ten validez informativa. 
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Ao longo do desenvolvemento da programación, para medir o grao de 

consecución dos obxectivos e estándares e poder realizar as correccións necesarias, 
levarase a cabo unha avaliación formativa e continua. No último tramo, realizarase unha 
avaliación final e sumativa que determinará o éxito do proceso en función dos 
obxectivos programados. Por outra banda, os exames da convocatoria extraordinaria de 
setembro, moi similares aos finais de xuño, permitirán a recuperación da materia 
pendente se se dá o caso. Unha vez determinados os criterios de avaliación, e á vista de 
que non existe un único procedemento para avaliar os distintos aspectos do proceso de 
ensino/aprendizaxe, é necesario empregar diversas actuacións, procedementos e 
instrumentos en función dos aspectos que se avalíen (progreso dos alumnos, adecuación 
dos procesos de ensino, etc.), do fin que pretenda a avaliación ou do momento en que 
leve a cabo a mesma (inicial, formativa ou sumativa). 

 
9.A avaliación do proceso de aprendizaxe dos alumnos e alumnas levarase a 

cabo por medio dos seguintes procedementos e instrumentos: 
 
1.  Observación do traballo diario: É fundamental a observación e o control do 

traballo diario do alumno mediante: 
• preguntas frecuentes na aula. 
• seguimento do caderno do alumno. 

              • observación do grao de participación na clase. Control continuado do 
progreso do grupo, estimando especialmente a evolución do alumnado na súa 
valoración do mundo clásico, na súa sensibilidade hacia o legado cultural e na 
comprensión do mesmo. Para  conseguir isto, temos en conta tódolos  controis escritos 
periódicos, as intervencións orais na clase e os traballos escritos realizados ao longo do 
curso. Tamén valorarase positiva ou negativamente a expresión oral ou escrita e a 
presentación, ortografía e limpeza das actividades realizadas  
 
 As actividades realizadas a diario na aula ou na casa, sexan orais ou escritas, 
individuais ou en grupo, quedarán recollidas no caderno de clase, que será presentado 
para a súa valoración cando o profesor o requira. 
 

2. Tarefas puntuais:  
 É importante que o alumno se achegue á civilización clásica directamente, e que 
controle os mecanismos para facer pequenos traballos de investigación. Valorarase: 
 • a puntualidade na data de entrega prevista. 
 • a presentación do traballo. 
 • a comprensión e síntese do tema motivo do traballo. 
 • a elaboración persoal. 
 • a exposición oral. 
  
 Os traballos poderán ser individuais ou en grupo, escritos e con exposicións 
orais. 
-En cada avaliación en Cultura Clásica elaborarán como mínimo un traballo de 
individual ou de grupo relacionado co léxico e cultura e civilización grega ou romana 
que, tras ser corrixido polo profesor, exporán ante os seus compañeiros oralmente co 
apoio de medios audiovisuais.  
 

3. Probas específicas: 
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 As probas recollerán o exposto durante o período correspondente, e serán unha 
como mínimo por avaliación. Poderán facerse: 
 • probas escritas con exercicios de mitoloxía,  etimoloxía e latinismos. 
  probas escritas ou orais do temario de cultura e civilización. 
 • probas orais de control de lecturas fixadas. 
 
As probas escritas ou controis orais servirán para comprobar a correcta asimilación do 
estudado.. Nas probas haberá preguntas para desenvolver e outras tipo test, de completar 
ocos, de relacionar, de escoller opcións... En cada proba disporán de información 
precisa sobre a puntuación de cada pregunta e os criterios de corrección 
 
 · Para avaliar por competencias teremos en conta os diferentes indicadores que 
indicamos en cada tema. 
 

 
 
CRITERIOS MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 

1.  Localizar nun mapa fitos xeográficos relevantes para o coñecemento das 
civilizacións grega e romana.  

2. Coñecer as características máis importantes do marco xeográfico no que se 
desenvolveron as culturas de Grecia e Roma no  

momento do seu apoxeo.  

3. Coñecer algúns fitos esenciais na historia de Grecia e Roma e coñecer as 
súas consecuencias e influencia na nosa historia.  

4. Distinguir e situar nun eixe cronolóxico as principais etapas históricas de 
Grecia e Roma.  

5. Coñecer coa súa denominación grega e latina os principais deuses e heroes 
da mitoloxía grecolatina, os seus trazos, atributos e  

ámbitos de influencia.  

6. Coñecer os mitos e heroes grecolatinos de maior relevancia.  

7. Coñecer as características fundamentais da arte grega e romana e relacionar 
manifestacións artísticas actuais cos seus modelos  

clásicos.  

8. Localizar nun mapa e describir os monumentos clásicos máis significativos 
que forman parte do patrimonio español.  

9. Coñecer as características dos principais sistemas políticos presentes no 
mundo clásico establecendo semellanzas e diferenzas  

entre elas.  

10. Coñecer as características e a evolución da organización social grega e 
romana e a súa presenza na sociedade actual.  

11. Identificar e explicar os diferentes papeis que desempeñan dentro da familia 
cada un dos seus membros.  

12. Identificar as principais formas de traballo e de ocio existentes na 
Antigüidade.  
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13. Recoñecer os diferentes tipos de escritura e distinguilas entre si.  

14. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados na actualidade.  

15. Coñecer a orixe común de diferentes linguas.  

16. Describir a evolución das linguas romances a partir do latín como un 
proceso histórico.  

17. Identificar as linguas romances e non romances da Península Ibérica e 
localizalas nun mapa.  

18. Identificar léxico común, técnico e científico de orixe grecolatina na propia 
lingua e sinalar a súa relación coas palabras latinas ou  

gregas orixinarias.  

19. Describir algúns aspectos básicos da cultura e a civilización grecolatina que 
chegaron ata a actualidade.  

20. Coñecer a presenza da mitoloxía e os temas lendarios nas manifestacións 
artísticas actuais.  

21. Identificar os aspectos máis importantes da historia de Grecia e Roma e a 
súa presenza no noso país e recoñecer as pegadas da  

cultura romana en diversos aspectos da civilización actual.  

22. Realizar traballos de investigación sobre a presenza da civilización clásica 
no contorno, utilizando as tecnoloxías da información e  

a comunicación.  

23. Coñecer as características fundamentais da romanización de Hispania.  

 
 
   9.  PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN  
INICIAL 3º ESO Cultura Clásica 

 
A avaliación inicial facémola cos seguientes procedimentos: 
 
Resolución, por parte dos alumnos, dun cuestionario inicial o primeiro día de 

clase, que permita explorar a noción xeral que teñen sobre os diversos ámbitos que 
abarca esta asignatura e sobre determinados aspectos relacionados con outras materias 
afíns xa coñecidas polos alumnos. Dito cuestionario reflexará tamén os intereses e 
preferencias do alumnado no terreo intelectual. Durante as primeiras semanas do curso, 
facemos un seguimento diario do alumno, controlando o seu cumplimiento de tareas, a 
súa atención e participación na clase, etc., o que permitirá avaliar a actitude do alumno/a 
ante o aprendizaxe, para poder adoptar as medidas que permitan logo un maior 
aproveitamento  ao longo do curso. 
 
  
 
10. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 3ºESO cultura clásica 
 

 Ao final do proceso, observarase o grao de consecución dos estándares en 
función dos seguintes criterios de cualificación. A cualificación final de cada avaliación 
analízase do modo seguinte:  
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- Probas obxectivas, traballos escritos/orais, individuais ou en grupo…….. 50% 

-  Participaciónna clase , actividades de clase, traballos voluntarios e adquisición 
das competencias clave……………………………………50% 

Haberá por avaliación como mínimo unha proba escrita obxectiva na que os 
alumnos/as haberán de responder con exactitude, claridade e pulcritude ás cuestións 
propostas. O número de cuestións tamén será variable e a puntuación, de cero (0) a dez 
(10) puntos, será proporcional ao número de cuestións.  

As actividades do libro de texto (así como os exercicios complementarios 
sinalados polo profesorado) deberán quedar reflectidas nos cadernos dos alumnos. 

   
 11.  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 
No caso de non superar algunha avaliación, ese alumno/a fai unha proba escrita 

de recuperación dos contidos estudiados, cun plan de traballo individualizado.  En xuño 
facemos un exame final no que entrará toda a materia do curso e que farán aqueles 
alumnos/as que non superaran as diferentes actividades de recuperación. Haberá tamén 
unha proba extraordinaria en setembro cos mesmos criterios de xuño. 

 
 16. 3º ESO: PLANS DE TRABALLO PARA SUPERACIÓN DE 
PENDENTES. 
 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  ESIXIBLES. 
Os alumnos deberán repasar os temas estudiados durante ol curso anterior, que foron os 
seguintes: 
1. O marco xeográfico de Grecia e Roma clásicas. 
2. Historia de Grecia: períodos micénico, arcaico, clásico e helenístico. As institucións 
políticas de Atenas e Esparta. Alexandre Magno e a súas conquistas. 
3. Historia de Roma: Monarquía, República. Mitos da Roma arcaica. Institucións 
políticas da República romana. 
4. A Romanización de Hispania. 
5. Al arte clásica: o urbanismo helenístico-romano, os edificios públicos, a casa romana, 
as órdes arquitectónicas. As obras de arte máis representativas de Grecia e Rom 
6. A mitoloxía grega e romana: deuses principaiss. 

 
 2.    Actividades de recuperación 

Los alumnos coa asignatura de Cultura Clásica de 3º E.S.O. pendente deberán realizar 
dous exames ao longo do curso. O PRIMEIRO SERÁ SOBRE OS TRES PRIMEIROS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DO PUNTO ANTERIOR. O SEGUNDO 
SOBRE OS TRES ÚLTIMOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. Os  exames serán 
liberatorios de materia, constarán de preguntas obxectivas de diversa extensión 
relacionadas cos contidos anteriormente detallados. Os exames compensaranse sempre 
que teñan un mínimo de 3 puntos. En maio haberá un exame global para os que non 
aproben nos parciais. A profesora da materia  estará a disposición dos alumnos/as que o 
desexen para aclararlles dúbidas e orientarlles no seu estudo. 
 

 13. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

Poderase traballar en grupo, se o permiten as circunstancias da COVID. ou 
individualmente. 
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 14. PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O 
ALUMNADO REPETIDOR 

 Se hai alumnos que repiten esta asignatura seguirán a marcha normal do curso. 

 

  

 

24. CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR  3º ESO Cultura Clásica 

 A materia de Cultura Clásica contribúe ó fomento da lectura e da escritura, 
concretado no Proxecto Lector do Centro, con diversas estratexias e actividades 

-  Cada unidade didáctica do libro de texto comeza coa lectura dun texto relativo ó 
mundo clásico, co que se pretende aproximar aos alumnos ós aspectos da lingua e da 
civilización grecolatina que se tratarán a continuación. Ademais inclúe lecturas sobre 
distintos mitos e sobre cidades romanas de Hispania. Servirémonos destes e doutros 
textos para potenciar a comprensión lectora mediante actividades variadas: análise da 
estrutura do texto, localización das ideas principais, identificación dos trazos culturais, 
realización de esquemas e resumos, ampliación do vocabulario. 

-  Lectura de textos seleccionados  de La Ilíada y la Odisea de Homero.  

-  Lectura de textos seleccionados  de La Eneida  de Virxilio. 

- Selección de poemas de Catulo e epigramas cortos de Marcial. 

Pensamos que a lectura que mais lles pode interesar son os mitos (Narciso, Edipo, 
Electra,  Medea,  Apolo e  Dafne, Píramo e Tisbe, as gorgonas...).  

Sería interesante que os alumnos se prestasen a ler entre todos unha obra de teatro que 
podería ser Edipo ou Aulularia. 

  A partir dos textos estimularanse tanto a expresión oral, mediante debates e 
coloquios sobre os aspectos socioculturais tratados, que fomenten o espírito crítico, 
coma a expresión escrita, mediante actividades de carácter creativo como redaccións, 
poemas ou cómics.  

A estas actividades dedicarase un cuarto de hora en cada clase, aínda que 
ocasionalmente, e sempre en relación cos contidos tratados nese momento, poderase 
utilizar todo o tempo da clase para unha lectura dramatizada ou un relato breve sobre o 
mundo clásico. 

 
 16. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE NA  ESO  

 
A atención ás diferenzas individuais dos alumnos/as as contemplamos  en 

diversos planos: nos contidos, nas actividades e na selección dos materiais utilizados: 
Os contenidos: 

Aprendizaxes básicos imprescindibles para a consecución dos obxectivos xerais: 
os contidos mínimos de aprendizaxe, de carácter básico, exisible e alcanzable para todos 
os alumnos/as que nun apartado anterior foron enumerados. 
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As actividades están graduadas segundo a dificultade e finalidade que pretenden 
alcanzar, de manera que podan adaptarse ás diversas capacidades, intereses e 
motivacións dos alumnos/as. 
As actividades de cada unidade didáctica están organizadas en torno aos dous niveis de 
contidos e prevén distintos graos de dificultade: 

a) Actividades e tarefas básicas, que permitan alcanzar os aprendizaxes mínimos 
imprescindibles para cumplimentar os obxectivos fixados oficialmente. Estas 
actividades estarán plantexadas de forma que sexan asequibles para calquera alumno/a. 

b) Actividades que desenvolven as capacidades que consideramos normais, pero 
que supoñan un maior grao de destreza por parte dos alumnos/as. 

A comenzos do curso hai catro alumnos que necesitan ACI, a profesora da 
materia encárgase delas e enviaranse a Inspección para a súa aprobación. 

Todos os alumnos/as realizarán as actividades do primeiro nivel. Quen as 
realizara sin dificultade, progresarán ao segundo nivel. Este método aplicámolo en cada 
unidade didáctica. 
O  material esencial é o libro de texto con todos os recursos didácticos que nos ofrece.. 
 
 11.  RECURSOS E MATERIAIS DIDÁCTICOS  3º ESO 
Servirémonos dos materiais seguintes: 

 O libro de texto  Cultura Clásica de  3º ESO. Editorial Vicens. 

 Textos de autores clásicos traducidos. 

Textos actuais, con ilustracións, sobre temas clásicos. 
Dicionarios de mitoloxía. 
Revistas e comics. 
Planos, mapas e dibuxos. 
Vídeos e DVD educativos sobre diversos aspectos da cultura greco-romana. 
Películas comerciais que ilustren determinados aspectos do mundo romano ou 
grego. 
Recortables. Maquetas e outras produccións plásticas. 
Flip poster. CD-Rom sobre temas culturais e mitolóxicos. 
Páxinas web con contidos clásicos como www.culturaclasica.net,  
www.culturaclasica.com, www.culturaclasica.net  e moitas outras. 

 

 

 18.ELEMENTOS TRANSVERSAIS  ESO 

Comprensión lectora  Dedicarase un tempo a lectura na práctica docente, de 
maneira sistemática sobre mitos da antigüidade clásica, 
promovendo o uso da información  

Expresión oral e escrita  Vai inherentemente ligado este elemento a elaboración 
das actividades de aula dentro das tarefas a desenrolar  

Uso das TICs  Emprego de aula virtual, bloges, páxina web, editor de 
imaxes e videos e mesmo redes sociais  

Educación cívica e social  A cultura clásica é a cultura nai da democracia, dos 
órganos colexiados e do nacemento da defensa dos 
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dereitos humanos. A prevención de conflitos baséase na 
aplicación da xustiza, coa creacións das leis que regulan a 
convivencia.  

Educación na igualdade  Na cultura clásica está moi presente a non discriminación: 
hermafroditismo, homosexualidad, bisexualidad. 

Espírito emprendedor  Fomentarase a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o 
traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido 
crítico  

Educación e seguridade viaria  Que este xa era un aspecto importante na convivencia 
cidadá vexe no desenrolo do urbanismo romano  

 

 

19. Actividades complementarias e extraescolares. 

      Dada a incerteza do curso actual motivada pola situación sanitaria, non se        
contempla a realización de ningunha actividade extraescolar ou 
complementaria das que se viñan propoñendo os cursos anteriores, 

 

20. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica 

docente. 

Farase unha enquisa moi completa a todos os alumnos na última semana 

do curso sobre a súa opinión en canto o que se debería mellorar tanto por 

parte do profesor como do método de ensinanza, para o curso seguinte 

teranse en conta estas respostas e adaptarase (ralentizando, acelerando ou 

insistindo en determinadas concrecións dos estándares de aprendizaxe) o 

desenvolvemento da programación. 

 

21. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 

didáctica en función dos resultados académicos. 

A programación adaptarase ó ritmo da maioría da clase, se algúns conceptos 

lles resultan difíciles faranse máis actividades para reforzar coñecementos. 

Cada curso revisamos o que fallou, aínda que o curso pasado tan atípico fai 

que o nivel sexa máis baixo e neste curso 2020-2021 esta programación, 

especialmente en 2º BAC, sexa moito máis básica no primeiro trimestre, nos 

outros dous trimestres  intentarase gañar tempo para recuperar os estándares 

de aprendizaxe non dados no terceiro trimestre do curso pasado. 
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Modifícase  cada curso a programación para adaptarnos as circunstancias, 

especialmente este curso, xa se espera unha ralentización da temporalización 

como consecuencia do peche dos institutos do curso pasado. É difícil saber 

que ritmo se vai poder levar pero modificarase o necesario para que o 

alumnado poida entender o esixido. 

Polo tanto, é posible que este curso os estándares de aprendizaxe sexan 

orientativos para non sobrecargar ós alumnos. 

 

22. Procesos de mellora 

Neste curso 2020-2021 os procesos de mellora tanto respecto ó 

alumnado como a programación pasan por unha adaptación á situación 

provocada pola COVID.  

Polo tanto, o profesorado mellorará os procesos para que o alumnado 

non quede descolgado da materia, empezando do nivel máis baixo para 

que se podan enganchar e entendan; prestará tamén atención e apuntará   

todo o que se debe mellorar para facer unha posta en común en cada 

reunión de departamento e que conste nas actas. 

Se os resultados fosen inadecuados polo número de suspensos, 

tomaranse medidas de mellora en calquer ámbito que fose necesario. 

Se esta programación fose inadecuada para este curso por extensa, 

difícil ou inasequible neste curso tan atípico, recortaríanse os últimos 

estándares de cada curso, especialmente se o alumnado non pode vir ó 

instituto pola COVID. 

Os procesos de mellora estarán en activo durante todo o curso, para 

adaptarnos á nova situación 
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23. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

DOCENCIA NON PRESENCIAL 

Se esta programación fose inadecuada  por extensa, difícil ou inasequible 
neste curso tan atípico, recortaríanse os últimos estándares de cada curso, 
especialmente se o alumnado non pode vir ó instituto pola COVID.É imposible 
decidir  neste momento cal pode ser o recorte porque depende de múltiples 
factores(se nos confinan, se o alumnado ten unha plataforma on line, canto 
tempo non poden vir ó instituto...) 

A. Criterios de  avaliación e cualificación no suposto de parte da docencia 
presencial e parte non presencial. 

De non recibir instruccións en contra por parte da administración, o sistema de 
avaliación e cualificación no caso de parte da docencia presencial e parte non 
presencial seguirá os mesmos criterios que no suposto de docencia presencial 
durante todo o curso, só que as probas obxectivas serán realizadas de forma 
telemática de non poder realizalas de xeito presencial en ningún momento, 
que sería a mellor opción para non prexudicar a aqueles alumnos que non 
dispoñan dos medios adecuados para realizalas cunhas mínimas garantías. 

ATENCIÓN A DIVERSIDADE EN DOCENCIA NON 
PRESENCIAL.Buscaranse os medios para adaptar a programación as 
dificultades destes alumnos.Se non fose posible, atención telefónica. 

B. Estándares de aprendizaxe en docencia non presencial. 

Nas tablas de cada curso(cultura clásica 3º ESO, latín 4ºESO, 1º BAC, 2º 
BAC) van marcados en cor marelo os estándares, concrecións para cada 
estándar de aprendizaxe e concrecións metodolóxicas que se suprimirían en 
caso de clases non presenciais, pero en xeral procurarase que sexan os 
mesmos e as mesmas competencias , agás que non fose posible, por exemplo, 
quitarase todo o que sexa traballo na aula pero intentarase pedilo de modo 
telemático con escritos que deben enviar ó correo electrónico de cada 
profesora que constará na páxina  virtual do centro. 

. En 1º BAC pódense suprimir o que non dea tempo a impartir, os últimos 
estándares , como o curso anterior porque reforzaríase no primeiro trimestre do 
seguinte curso. 

En latín 2º BAC poñeríase todo o temario da materia na páxina virtual se non 
fose posible impartilos en presencial. Para que os alumnos vaian prepararados 
para ABAU non se pode recortar nada, quedando a espera do que digan as 
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Administracións en recorte de materia. Se suspenden as clases presenciais 
mandarase cada día de clase telemática unha tradución que deberán enviar a 
profesora por whassap ou ó email galiciaviridis@gmail.com, por cada unha 
subirase 0.1 punto e a profesora na clase telemática preguntará sobre esa 
tradución ós alumnos para comprobar que non a copiaron sen entender nada. 

C. Materiais e recursos didácticos para docencia presencial e non 
presencial. 

Presencial: Este curso todas as materias deste departamento teñen libro de 
texto: 

3º ESO: Podium de edit . Vicens Vives. 

4º ESO: Latín 4º de edit. Anaya 

1º BAC: Latín I de edit. Edebé 

2º BAC: Latín II de edit. Edebé  

 

Para docencia non presencial:  

 

Uso da páxina virtual de latín no IES Parga Pondal en todos os cursos. A 
comunicación será por esa vía, para alumnos que non teñan posibilidade de 
acceder ó ordenador, farase de forma telefónica. 

Para BAC , se é posible, clases telemáticas por plataforma Webex, igual que o 
curso pasado. Se nesta plataforma non fose posible , por falamos de abalar. O 
envío de traballos, resumes, traducións... por whassap ó teléfono da profesora 
ou preferiblemente ó email galiciaviridis@gmail.com para ter constancia de 
todo o traballo de cada alumno.Tamén pola páxina virtual do centro. 

Todas as dudas de clase non presencial resolveraas a profesora nas clases 
telemáticas. 

Intentarase ata o último día de clase que o exame sexa sempre presencial. En 
caso contrario seguiranse as instruccións da Administración para que os 
alumnos poidan demostrar o seu traballo e o cumplimento de todos estándares 
de aprendizaxe. 

 

En 3º e 4º ESO o profesorado usará a plataforma Webex ou Falamos de 
abalar..E o seu propio correo a disposición do alumnado na páxina web do 
centro. 
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24. PROXECTO LECTOR 
 

ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO 
LECTOR.  LATÍN II 

 
Seguiremos coas lecturas dos anos anteriores: 

 Épica: Ovidio, Apolo e Dafne, Píramo e Tisbe. Orfeo e Eurídice 
 Lírica: Catulo,  Poemas de Catulo e Lesbia  (Catulo, 

51,2,86,87,109,5,7,3,85,70,8,11) 
 Historiografía: Livio A tragedia de Lucrecia. 
 Oratoria: Tácito, Discursos de Calgaco e Agrícola 
 Teatro: Lectura, en galego ou castelán, de Casina ou Aulularia. 
 

 
Para o resto dos cursos: 
 
Aínda non se sabe moi ben como vai funcionar a biblioteca, 
parece que o alumnado non vai poder ter acceso libre á biblioteca, 
senón mediante cita previa, en consecuencia todo o relacionado 
co proxecto lector queda no aire, especialmente en 3º e 4º ESO . 
A pesar de iso, procurarase que lean moitos artigos, textos 
seleccionados e libros voluntarios que poden contar  para subir 
nota dentro das actividades personais do alumnado. Poderase 
pedir traballos sobre lecturas, pero non quedan reflectidas aquí as 
lecturas  obrigatorias porque necesitaremos adaptarnos a 
situación das bibliotecas e do alumnado. 
 

 

 
 

 
 

 

OBXECTIVOS XERAIS PARA A MATERIA DE LATÍN NO 
BACHARELATO 

 A presenza do Latín no Bacharelato cobra sentido na súa contribución 
á formación dos alumnos o coñecemento das bases lingüísticas, históricas e 
culturais da civilización occidental. Xunto ao Grego, cuxa cultura Roma asimilou 
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e transmitiu a toda Europa, o Latín constitúe un apoio insubstituíble á 
aprendizaxe das linguas faladas en España. 

 A materia de Latín ten como principal finalidade introducir ao alumnado 
no coñecemento da lingua e a cultura latina, facendo fincapé ao mesmo tempo 
no papel que estas desempeñan en tanto que orixe e fundamento das linguas 
romances e da cultura occidental. 

LATÍN 1º DE BACHARELATO 

4.CONTRIBUCIÓN Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE. 
CONCRECIÓN QUE RECOLLE A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE DA MATERIAS QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS 
COMPETENCIAIS. 

Aínda que na asignatura de latín, a competencia que se traballará de xeito fundamental 
será a de Comunicación Lingüística, xa que é a propia máis afín á asignatura, terán 
tamén moito peso específico a de Aprender a Aprender, a Competencia de Conciencia e 
Expresión cultural e a competencia social e cívica, incidiremos en todas as restantes ao 
longo o curso escolar do xeito que, grosso modo, a continuación se indica: 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRITOR DESEMPEÑO 

Interpretar e comprender a 
información presenada en 
formato gráfico 

 

Interpreta gráficos e mapas 
sobre o 
desenvolvemento da 
escritura, a evolución 
dos alfabetos e os 
dialectos da península   

 

 

 

 

 

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

 

Organizar a información 
utilizando procedementos 
matemáticos.  

 Resolver problemas 
seleccionando os datos e as 
estratexias apropiadas.  

 Aplicar estratexias de resolución 
de problemas a situacións da 
vida cotiá. 

 

Razoa con lóxica e 
soluciona problemas 

 

 

 

 

Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Le é comenta os epígrafes 
informativos dun manual 
ou textos propostos ad 
hoc. 

Realiza as lectura 
propostas. 
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Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar 
textos escritos e orais 

 

 Fai preguntas e comunícse 
cos demáis de xeito 
adecuado. 

Responde a preguntas 
sobre cuestións 
teorizanes da lingua 
latina. 

Utiliza vocabulario e 
latinismos aprendidos na 
clase. 

Respectar as normas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor... 

Interven en debates 
suscitados na clase. 

 

 

Comunicación 
linguistica 

Manter conversacións noutras 
linguas sobre temas cotiáns 
en distintos contextos. 

Utilizar os coñecementos sobre 
a lingua para buscar 
información e ler textos en 
calquera situación. 

Utiliza outras linguas. 

 

 

Competencia dixital 

 

 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Seleccionar o uso das distintas 
fontes segundo a súa 
fiabilidade. 

Elaborar e publicitar información 
propia derivada de 
información obtida a través 
de medios tecnolóxicos 

Busca en internet 
información sobre a 
distribución xeográfica 
das linguas romances. 

Busca na web o significado 
de latinismos. 

Prepara power points sobre 
as pegadas da 
romanización. 

 

 

 

 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

 

Mostrar respecto cara ao 
patrimonio cultural mundial 
nas súas  distintasvertentes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica...), e cara ás persoas 
que contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Apreciar os valores culturais do 
patrimonio natural e da 
evolución do pensamento 
científico.  

Respecto polas 
manifestacións culturais 
propias e alleas. 

Fai unha presentación en 
powerpoint sobre as 
Murallas de Lugo. 

Fai un sinxelo estudo das 
termas romans de Aquae 
Flaviae ou Aquis 
Querquennis. 
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Valorar a interculturalidade como 
unha fonte de riqueza 
persoal e cultural. 

 

Elabora traballos e 
presentacións con 
sentido estético: realiza 
unha actividade sobre as 
pegadaas dos castrexos. 

Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas 
propias. 

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas. 

Ser constante no traballo, 
superando as dificultades. 

Dirimir a necesidade de axuda 
en función da dificultade da 
tarefa. 

Demostra autonomía 
personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentido de iniciativa 
e espírito   
emprendedor 

Xestionar o traballo do grupo 
coordinando tarefas e 
tempos. 

Contaxiar entusiasmo pola 
tarefa e ter confianza nas 
posibilidades de alcanzar 
obxectivos. 

Dar prioridade á consecución de 
obxectivos de grupo sobre os 
intereses persoais. 

Mostra o seu liderato en 
diferentes actividades. 

Actúa con responsabilidade 
no desenvolvemento das 
tarefas e proxectos. 

 

 

 

 

Aprender a aprender 

 

 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Xestiona os recursos e as 
motivacións persoais en 
favor da aprendizaxe. 

Xera estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de 
aprendizaxe. 

Realiza actividadesde 
repaso e profundización. 
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Tomar conciencia dos procesos 
de aprendizaxe. 

Planificar os recursos 
necesarios e os pasos 
que se han de realizar no 
proceso de aprendizaxe. 

Segue os pasos 
establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos 
seguintes en función dos 
resultados intermedios. 

Avalia a consecución de 
obxectivos de 
aprendizaxe. 

 

Competencias 
sociais e cívicas. 

Desenvolver capacidade de 
diálogo cos demais en 
situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución 
de conflitos. 

Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e 
ideas 

Participa en debate 
respectando as quendas 
de palabra. 

Expón súas ideas e  
entende as dos seus 
compañeiros. 
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6. OBXECTIVOS XERAIS 

O obxectivo principal desta asignatura de Latín no primeiro de Bacharelato será 
iniciar ao alumnado no coñecemento da lingua e a cultura latinas e despertar o 
seu interese, facendo fincapé ao mesmo tempo no papel que estas 
desempeñaronen tanto que orixe e fundfamento das linguas romances e da 
cultura occidental.  Máis concretamente:  

1. Coñecer a morfoloxía e as estructuras sintácticas máis frecuentes da lingua 
latina.  

2. Manexar correctamente e con certa soltura o diccionario latino-español para:  

3. Analizar e traducir textos escollidos pola súa brevidade e sinxeleza do latín 
clásico ou adaptacións. 

4. Coñecer os aspectos máis sobresalientes da cultura romana. 

5. Comprender a súa importancia no desenvolvemento da cultura occidental. 

6. Percibir no noso mundo a pegada do mundo romano. 

CONTIDOS. COMPETENCIAS. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

É posible que ao longo do curso debamos axustar ou alterar lixeiramente a 
orde dos contidos por motivos pedagóxicos ou segundo os resultados do 
proceso de avaliación do alumnado.Tendo en conta as circunstancias deste 
curso tan especial pola COVID,  pódese ralentizar a temporalización pero 
intentarase que  este axuste non supoña un cambio relevante ao final de curso 
 
BLOQUE 1 
 

Temporalización: 
Primeiro trimestre do curso 

 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
1. Comprender a evolución das linguas e da escritura, especialmente do 
indoeuropeo ás linguas de Europa e en particular a orixe do latín e a súa 
    evolución histórica. 
2. Coñecer a orixe do alfabeto latino e a súa expansión. Recoñecer os seus 
grafemas e fonemas e as nocións fundamentais da súa acentuación. 
3. Adquirir unha visión xeral do sistema lingüístico latino mediante un 
achegamento ás nocións básicas de morfoloxía e sintaxe. 
4 Estudar as principais regras da evolución fonética do latín ás linguas 
romances. 
5. Coñecer o marco xeográfico en que se desenvolveu a civilización romana: 
Roma, o Lacio e Italia; as súas rexións e accidentes xeográficos  
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    máis importantes. 
6. Coñecer o léxico latino que se traballa neste trimestre.  
7. Definir e identificar termos da propia lingua ou das linguas romances 
coñecidas derivados do léxico latino estudado.  
8. Enunciar e declinar os sustantivos das cinco declinacións.  
9. Coñecer a morfoloxía dos adxectivos e declinar cos substantivos aplicando o 
concepto de concordancia. 
10. Coñecer as desinencias activas do verbo latino. Identificar as formas 
verbais da voz activa dos verbos regulares e do verbo Sum.  
11. Coñecer e identificar nos textos as principais funcións dos casos latinos. 
12. Traducir coa maior fidelidade posible os textos latinos propostos a tal fin. 
13. Coñecer as explicacións míticas sobre a fundación de Roma. Coñecer os 
diversos reis que tivo Roma e o significado e achega de cada un  
      deles á cidade. Comprender o significado da monarquía no proceso de 
formación e organización de Roma. 
14. Coñecer o significado e uso das principais preposicións. Traducir 
sintagmas preposicionales en que interveñan as mesmas.  
15. Recoñecer e identificar palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. 
16. Coñecer e explicar a evolución das clases e grupos sociais que ao longo da 
súa historia existiron en Roma. Valorar o papel e a función que     
      desempeñou a escravitude na sociedade romana. Coñecer e apreciar os 
diversos tipos de dereito que amparaban aos distintos grupos   
      sociais e a súa importancia para vertebrar a sociedade. Comparar a 
evolución da sociedade romana e os criterios habidos para a súa  
      organización coa   organización social actual. Valorar os logros sociais que 
ao longo da historia do mundo occidental alcanzáronse e    
      indicar aqueles aspectos que aínda habería que cambiar. 
17. Analizar o papel da relixión en Roma. Coñecer os diversos cultos e rituais. 
Distinguir o culto familiar do popular ou público. Interpretar   
      correctamente o papel da mitoloxía na relixión de Roma, así como a súa 
apertura a outros cultos vindos de Oriente. Identificar os deuses  
      do panteón romano e os seus principais atributos.  
18. Describir as principais características dos ritos funerarios romanos, 
distinguindo as semellanzas e as diferenzas que presentan cos de hoxe  
en día. 
 

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 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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 

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 
nas linguas modernas. 

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

 
    Explica a orixe do alfabeto de 

diferentes linguas partindo do alfabeto 
latino, así como a súa evolución, sinala 
as adaptacións que se producen en 

CAA 
CMCCT 
CSC   
CCL 
CCEC 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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 

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 

   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 

CAA 
CCL 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

latinas, e comparar os 
sistemas verbais. 

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. 

 
    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. 

CCL 
CAA 

 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 

 
    Sabe enmarcar determinados feitos 

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

CCL 
CSC 
CSIEE 
CCEC 
CAA 
 

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 

CSIEE 
CSC 
CD 
CCL 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

valores cívicos existentes na época e 
comparándoos cos actuais. 

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 
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. 

   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 
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. 

CCEC 
CD 
CCL 
CSC 
CSIEE 
CAA 
 

 

BLOQUE 2 
 

Temporalización: 
Segundo trimestre do curso 

 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
1. Recoñecer e saber aplicar correctamente latinismos e termos de orixe latina 
2. Identificar nos textos latinos propostos os elementos básicos da morfoloxía e 
sintaxes estudados até o momento 
3. Coñecer e explicar as principais características do período republicano. 
Recoñecer o proceso de creación das principais maxistraturas e leis    que 
fundamentaron e definiron a República. Identificar os principais fitos históricos 
do catro séculos republicanos: proceso de conquista de Italia, 
desenvolvemento e significado na historia de Roma das guerras púnicas, 
causas das loitas sociais. Coñecer e analizar as causas que conduciron á crise 
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da República. Coñecer a importancia e o papel que xogaron no seu final os 
diversos personaxes que se mencionan no tema. 
4. Identificar as distintas clases de oracións na lingua do alumno. Recoñecer as 
oracións coordinadas e as súas principais conxuncións. 
5. Definir e identificar termos da propia lingua ou das linguas romances 
coñecidas derivados do léxico latino estudado. Explicar a relación  
   existente entre ambos os termos 
6. Coñecer o significado do léxico latino estudado até o momento e que 
apareza nos textos latinos propostos. Identificar a relación etimolóxica    
   entre o vocabulario do texto e o das linguas do alumno. 
7. Identificar nos textos latinos propostos os elementos básicos da morfoloxía e 
sintaxes estudados até o momento, con especial énfase naqueles relativos á 
este bloque. 
8. Coñecer a morfoloxía da voz pasiva. Identificar as diversas formas, 
formación das mesmas e tradución correcta.  
9.  Identificar e traducir as construcións pasivas. Distinguir os verbos 
deponentes. 
10. Distinguir o uso pronominal e adxectival dos demostrativos, tanto en latín, 
como nas linguas romances que o alumno coñeza. Coñecer a declinación dos 
demostrativos hic haec hoc, iste ista istud e ille illa illud. Identificar a 
concordancia dos demostrativos con outros elementos da oración. Traducir 
correctamente os demostrativos. 
11. Identificar as principais maxistraturas e as súas funcións. Coñecer o cursus 
honorum e apreciar o seu valor na organización política do mundo romano. 
Explicar o papel do Senado na historia de Roma e a súa evolución. Recoñecer 
os distintos tipos de comicios e a súa finalidade. Comparar os sistemas 
políticos que en Roma existiron e a súa evolución cos que hoxe predominan no 
noso mundo. Valorar a importancia dunha sólida organización política e xudicial 
como signo de civilización e condición necesaria para o bo funcionamento e 
desenvolvemento social. 
12. Identificar os pronomes persoais dun texto e coñecer a súa función, tanto 
en latín, como nas linguas romances que o alumno coñeza. Coñecer a 
declinación dos pronomes persoais e a súa evolución nas linguas romances. 
Traducir correctamente os pronomes persoais. Identificar os pronomes-
adxectivos posesivos e a súa función, tanto en latín, como nas linguas 
romances do alumno. Coñecer a declinación dos pronomes-adxectivos 
posesivos. Coñecer a sintaxe dos posesivos en latín e a súa tradución correcta 
á lingua materna. 
13. Coñecer a morfoloxía e valores dos pronomes anafóricos is ea ide, idem 
eadem idem e ipse ipsa ipsum. Identificar e traducir correctamente os mesmos. 
Afianzar o coñecemento do sistema pronominal da lingua materna do alumno e 
das linguas romances que coñeza. 
14. Coñecer o significado do léxico latino estudado até o momento e que 
apareza nos textos latinos propostos. Identificar a relación etimolóxica entre o 
vocabulario do texto e o da lingua do alumno 
15. Coñecer e explicar a composición e evolución do exército romano ao longo 
da súa historia. Valorar o papel e a función que desempeñou o exército na 
historia de Roma. Coñecer a organización (armamento, retribucións, 
aprovisionamento, gradación, etc.) do exército romano. Valorar a técnica e a 
disciplina alcanzadas polo exército romano. Analizar os posibles aspectos 
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positivos e negativos que a historia do exército romano ensínanos. Comparar a 
organización e sistema militares de Roma coa organización de defensa dos 
países actuais, subliñando os aspectos semellantes e diferentes, positivos e 
negativos que se atopen. 
16. Identificar a forma e función do pronome relativo, tanto en latín como nas 
linguas romances que o alumno coñeza. Coñecer a declinación do pronome 
relativo qui quae quod. Identificar as diversas funcións que poden desempeñar 
as oracións subordinadas de relativo, tanto en latín como nas linguas romances 
que o alumno manexe. Traducir correctamente á propia lingua textos latinos 
que conteñan oracións subordinadas de relativo nas súas distintas funcións. 
17. Coñecer os graos do adxectivo na propia lingua e linguas romances que 
coñeza o alumno. Coñecer a formación do grao superlativo e comparativo do 
adxectivo latino. Coñecer a sintaxe do superlativo e comparativo latino. 
Traducir correctamente as construcións de superlativo e comparativo que nos 
textos latinos propostos aparezan. 
18. Coñecer as características fundamentais da arte romana e describir 
algunhas das súas manifestacións máis importantes. 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

1. Flexión verbal: A voz 
pasiva. 

    Os verbos deponentes. 
 Os verbos irregulares fero 

e eo. Fero ferre tuli latum. 
Eo ire ivi (ii).Compostos 
de fero e eo. 

 

   Analizar e recoñecer as 
formas dos tempos verbais 
tanto en voz activa como en 
pasiva. 

 
   Identificar, analizar,  
conxugar e traducir   
   correctamente os tempos de 
eo e fero e os seus 
compostos. 
 

   Cambia de voz as formas verbais 
identificando e manexando con 
seguridade os formantes qaue 
expresan este accidente verbal. 

 
   Traduce ao castelán diferentes formas 

verbais latinas comparando o seu uso 
en ambas as linguas 

CAA 
CCL 

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. Graos do adxectivo. 
   O relativo qui quae quod. 

 Distinguir os diferentes tipos 
de palabras a partir 
    do seu enunciado, 
recoñecendo os distintos  
formantes destas palabras. 

   Distingue os comparativos e 
superlativos e ve a súa pervivencia en 
galego e castelán, ademáis de ver as 
semellanzas noutras linguas actuais. 

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

 

CCL 
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 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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 
 

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 
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. 

 

CCL 
CSC 
CSIEE 
CCEC 
CAA 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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 

11. Arte romana. 
   

 

   Coñecer as características 
fundamentais da arte 
romana e describir algunhas 
das súas manifestacións 
máis importantes. 

   Describe as principais manifestacións 
escultóricas e pictóricas da arte 
romana, identificando a partir de 
elementos concretos o seu estilo e a 
súa cronoloxía aproximada 

CCEC 
CD 

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 

13. Produción de pequenos 
textos en lingua 

latina. .  

  Redactar en lingua latina 
pequenos textos de 
produción propia 

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

CAA 
CCL 

 
 

BLOQUE 3 
 
1º BAC  Temporalización: 

Terceiro trimestre do curso 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 
1.  Identificar e analizar as formas que presenta o infinitivo latino. Formar os 
diversos infinitivos latinos a partir do enunciado verbal. Coñecer as     funcións 
do infinitivo e a súa correcta tradución. 
2.  Coñecer e identificar correctamente os valores e construcións do infinitivo 
latino, con especial interese nas construcións de infinitivo que traducimos como 
subordinadas completivas. Traducir correctamente os valores de anterioridade, 
simultaneidade e posterioridade do infinitivo latino. 
3. Coñecer o significado do léxico latino estudado até o momento e que 
apareza nos textos latinos propostos. Identificar a relación etimolóxica entre o 
vocabulario do texto e o das linguas do alumno. 
4.  Identificar nos textos latinos propostos os elementos básicos da morfoloxía 
estudados até o momento 
5. Coñecer a morfoloxía do participio latino. Identificar e analizar as súas 
formas. Formar e declinar os diversos tipos de participio. Coñecer os valores e 
usos sintácticos do participio e a súa aplicación correcta na tradución. 
6. Coñecer e distinguir as dúas grandes fases que se deron o período do 
Imperio, así como das dinastías que se sucederon e os nomes dos seus 
emperadores, as súas achegas e o seu significado na historia de Roma do 
papel que desempeñaron. 
7. Definir e identificar termos da propia lingua ou das linguas romances 
coñecidas derivados do léxico latino estudado. Explicar a relación existente 
entre ambos os termos. 
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8. Identificar en textos traducidos de autores latinos elementos relativos aos 
aspectos estudados no apartado de legado 
9. Coñecer a organización familiar, o matrimonio (tipos e ritual), o nacemento 
dos fillos, o seu recoñecemento e crianza, na sociedade romana. Identificar os 
aspectos da organización familiar que aínda perviven na nosa sociedade 
occidental e aqueloutros que cambiaron, sinalando os aspectos positivos e 
negativos de ambos os extremos. 
10. Coñecer o proceso de formación dun mozo na sociedade romana. 
Identificar os tipos de estudos que se impartían en cada etapa. Comparar o 
sistema educativo do alumno coas etapas na educación dun mozo romano, 
sinalando os aspectos positivos e avances que se lograron e identificando 
aqueles aspectos do modelo romano que aínda se poden considerar vixentes. 
11.  Traducir coa maior fidelidade posible os textos latinos propostos a tal fin. 
13. Distinguir e coñecer o significado dos principais prefixos e sufixos que 
interveñen na composición e na derivación culta. 
14. Recoñecer o legado de Roma en Europa e os vestixios arqueolóxicos da 
mesma. 
15. Coñecer os feitos históricos principais da romanización de Hispania e da 
Gallaecia, e realizar eixes cronolóxicos.  Recoñecer as pegadas da 
romanización nos principais depósitos arqueolóxicos e museos. Coñecer o 
legado de Roma en Hispania 
16.  Coñecer e explicar as principais etapas no proceso de conquista de 
Hispania, así como os fitos máis importantes que balizan esa conquista. 
Recoñecer os principais factores de romanización de Hispania. Identificar os 
cambios fonéticos que se produciron na evolución do latín. 
17. Identificar os trazos máis destacados das edificacións públicas e do 
urbanismo romano, e sinalar a súa presenza dentro do patrimonio histórico de 
España e Europa. 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

1. Formas non persoais do 
verbo: infinitivo e 

participio. 
 

   Coñecer as funcións das 
formas non persoais nas 
oracións: infinitivo e 
participio. 

    Identificar, distinguir e 
traducir correctamente as 
construcións de infinitivo e 
participio máis frecuentes.  

   Identifica as funcións que realizan as 
formas non persoais (infinitivo e 
participio) dentro da oración e compara 
exemplos do seu uso. 

    Recoñece, analiza e traduce 
correctamente as construcións de 
infinitivo e participio máis frecuentes, 
en relación con construcións análogas 
noutras linguas que coñece. 

CAA 
CCL 
 

2. Lectura comprensiva e 
comentario de textos 
latinos orixinais, 
adaptados ou traducidos. 

  
 

 Realizar a través dunha 
lectura comprensiva a 
análise e o comentario do 
contido e da estrutura de 
textos latinos orixinais, 
adaptados ou traducidos 

   Realiza comentarios sobre os principais 
trazos dos textos seleccionados e 
sobre os aspectos culturais presentes 
neles, aplicando para iso os 
coñecementos adquiridos previamente 
nesta ou noutras materias 

   Elabora mapas conceptuais e 
estruturais dos textos propostos, 
localizando o tema principal e 
distinguindo as súas partes 

CSC 
CCEC 
CAA 
CMCCT 
CCL 
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3. Produción de pequenos 
textos en lingua 

latina. . 
  

 

  Redactar en lingua latina 
pequenos textos de 

produción propia  

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

CAA 
CCL 

4. 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. 

   Identifica e explica as palabras 
transparentes e de maior frecuencia. 

CAA 
CCL 
CD 

5. 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. 

CMCCT 
CCL 

6.  Mantemento de 
elementos lingüísticos 
latinos.  

   
 

 Establecer mediante 
mecanismos de inferencia 
as relacións existentes entre 
determinados étimos latinos 
e os derivados en linguas 
romances. 

    Identificar e explicar os 
elementos léxicos latinos 
que permanecen nas 
linguas dos/das estudantes 

   Deduce o significado das palabras das 
linguas de España a partir dos étimos 
latinos. 

 Identifica a etimoloxía de palabras de 
léxico común da lingua propia e explica 
a partir desta o seu significado. 

   Relaciona palabras da mesma familia 
etimolóxica ou semántica.  

CAA 
CCL 
CD 

8. Períodos da historia de 
Roma: O Imperio.
  

    

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 
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. 

CCL 
CSC 
CSIEE 
CCEC 
CAA 
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9. Romanización de 
Hispania e da Gallaecia. 

    Coñecer os feitos históricos 
principais da romanización 
de Hispania e da Gallaecia, 
e realizar eixes 
cronolóxicos. 

    Recoñecer as pegadas da 
romanización nos principais 
depósitos arqueolóxicos e 
museos. 

    Explica a romanización de Hispania e 
da Gallaecia, describe as súas causas 
e delimita as súas fases. 

    Enumera, explica e ilustra con 
exemplos os aspectos fundamentais 
que caracterizan o proceso da 
romanización de Hispania e da 
Gallaecia, e sinala a súa influencia na 
historia posterior. 

    Identifica e sinala nun mapa os restos 
arqueolóxicos máis salientables da 
romanización de Hispania e da 
Gallaecia, e descobre e relaciona as 
pezas arqueolóxicas romanas dos 
museos cos coñecementos adquiridos. 

CMCCT 
CCL 
CSC 
CCEE 
CD 
CAA 
 

10. Obras públicas e 
urbanismo. 

    Identificar os trazos máis 
destacados das edificacións 
públicas e do urbanismo 
romano, e sinalar a súa 
presenza dentro do 
patrimonio histórico de 
España e Europa. 

    Describe as características, os 
principais elementos e a función das 
grandes obras públicas romanas, 
explicando e ilustrando con exemplos 
a súa importancia para o 
desenvolvemento do Imperio e a súa 
influencia en modelos urbanísticos 
posteriores. 

    Localiza nun mapa os principais 
exemplos de edificacións públicas 
romanas que forman parte do 
patrimonio español e europeo, 
identificando a partir de elementos 
concretos o seu estilo e a cronoloxía 
aproximada. 

CD 
CSC 
CMCCT 
CAA 

ACTIVIDADES 
 
A aplicación das actividades atende aos seguintes principios básicos, que han 
de estar presentes continuamente no proceso de ensinanza/aprendizaxe de 
cada unidad didáctica: 
• Selección de textos accesibles ao nivel dos alumnos. A práctica da tradución 
será, pois, graduada –é decir, acorde aos coñecementos do alumno–, 
suxestiva –polo seu contido–, continuada –para que resulte eficaz– e 
controlada –baixo a dirección e orientación do profesor. 
• A correcta interpretación dun fragmento implicará a súa contextualización, o 
análise dos aspectos gramaticais que nel aparecen e a captación e comentario 
da mensaxe que nel aparece. 
• Dada a dificultade de presentar textos originais para a transmisión de todos os 
conceptos culturais da unidade,  recurrirase tamén á lectura de fragmentos 
traducidos ou bilingües de autores latinos, sempre que o profesoro xuzgue 
pertinente. 
 
As ACTIVIDADES que facemos neste curso son: 
 
– Traducción dos textos propostos, originais ou adaptados, seguindo os 
seguintes pasos: 
a) Lectura previa en voz alta correxida polo profesor. 
b) Análise do vocabulario (evolución, composición, derivación, valor cultural) 
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c) Análise gramatical: 
– Aillar as oracións e as proposicións, 
– Recoñecer as formas gramaticais, 
– Establecer as relacións sintácticas (sintagmas, concordancias, etc.). 
– Selección e comentario do vocabulario de interese pola súa frecuencia de 
uso ou pola súa relación con obxectivos léxicos ou culturais. 
-Declinación de adxectivos, substantivos e pronomes. 
- Análise e tradución de diferentes formas verbais (persoa, número, tempo, 
modo, voz) 
- Tradución de textos en castelán ou galego ao latín. 
– Visualización da materia lingüística e cultural fichas gramaticaies 
globalizadoras, gráficos, paradigmas, esquemas, mapas, etc. 
– Realización de esquemas e exercicios apropiados e o abundantes e variados 
que sexa preciso, co fin de afianzar os contidos lingüísticos, culturais e léxicos 
traballados na unidade. Tamén se realizarán actividades (cuestionarios, 
debates, resumos, etc.) sobre vídeos didácticos e secuencias de películas 
históricas; poderá realizarse o visionado completo de películas se o horario 
pode facerse flexible e as circunstancias concretas de aproveitamento son 
favorables. 
-Esquemas e resumos de textos preferentemente históricos, comentarios nos 
que se utilicen os coñecementos adquiridos e valoracións dos modos de vida, 
costumes e actitudes da sociedade romana en comparación cos nosos. 
- Actividades de busca en fontes diversas, incluídas as tecnoloxías da 
información e a comunicación, ou comentarios de textos, mensaxes ou imaxes. 
- Actividades de aplicación das regras evolutivas na etimoloxía das palabras ou 
dedución de ditas regras a partires da comparación co termo herdado, o 
alumno deberá diferenciar ademais termos patrimoniais e cultismos 
previamente estudados. 
- Actividades nas que se recoñezan as variacións semánticas que aportan os 
distintos afixos, manexando textos con vocabulario específico das materias 
estudadas. 
-Rastrexar o emprego dos latinismos en diferentes tipos de textos, literarios, 
periodísticos ou mensaxes publicitarios, escritos nas linguas que son obxecto 
de estudio, e realizar algunha composición breve na que e usen con 
propiedade. 
-Actividades que axuden a fixar os paradigmas latinos; o alumnado poderá 
mostrar a súa capacidade comprensiva mediante a comparación entre un texto 
latino e a súa tradución, de xeito que identifique as palabras invariables, os 
distintos morfemas flexivos e as estructuras sintácticasdas tres linguas, latín, 
galego e castelán. 
- Prácticas de análise morfosintáctico, tradución e retroversión nas que se 
evidencie a correspondencia entre a análise e a versión realizada. 
- Utilización das tecnoloxías da información e a comunicación como 
instrumento preferente para a presentación do seu traballo. 
- Probas escritas que se realizarán para cada bloque de contidos. 
 Co fin de atender a aqueles alumnos que plantexen problemas na asimilación 
dos diversos contidos,  farán exercicios de dificultade graduada e breves para 
os temas lingüísticos e léxicos. Para os temas culturais pediráselles a 
realización de breves lecturas e esquemas das mesmas, sempre acompañadas 
da axuda do profesor. 
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Todas as actividades quedan rexistradas no libro do profesor para a súa 
consulta, ademáis de recoller as realizadas  polo alumnado tra-la súa 
corrección. 

 
Temporalización dos estándares de aprendizaxe  PARA LATÍN I. 

1º TRIMESTRE 
1.  Ubicación xeográfica e histórica da Roma antiga. Desenvolvemento de 

Roma  como  potencia mediterránea. Sinapses histórica dos séculos VIII 
a.C - VI d.C. A monarquía. 

2 Orixes e características da lingua latina. O indoeuropeo. O alfabeto.  
3.  Morfosintaxe nominal.: Conceptos básicos sobre declinación e valores 

dos casos. O enunciado. O substantivo e o adxectivo: As cinco 
declinacións. 

4.  Morfosintaxe verbal: Enunciado e diferentes temas verbais. Sistemas de 
Presente e Perfecto activos na conxugación regular. O verbo Sum. 

5.  As preposicións, a aposición e a concordancia. 
6.  Os pronomes persoais e posesivos. 
7. A estructura da oración simple. Concordancia. A orde de palabras. A 
oración composta: coordinación. 
8.  Organización social de Roma e institucións políticas. 
9.  Evolución fonética, morfolóxica e semántica das palabras 

latinasaogalego eaocastelán. Expresións latinas incorporadas á lingua 
habitual e culta. 

10.  Principais deuses da mitoloxía greocolatina. 
11.  Os ritos funerarios. 

2º TRIMESTRE 
 
1. Graos do adxectivo. 
2.  Morfosintaxe pronominal: Demostrativos, anafóricos e numerais. 
3.  Formación de adverbios sobre adxectivos.  
4. Morfosintaxe verbal: Conxugación regular persoal completa na voz 
pasiva. 
5. Estructura da voz pasiva. Xeneralidades sobre a subordinación. 
6. Aspectos máis relevantes da vida cotidiá dos romanos: casa, familia, 
educación. 
7. Os relativos. 
8.  A República. 
9. O exército. 
10. Vocabulario latina relacionado co das linguas romances. Etimoloxías, 

locucións latinas de uso actual, cultismos. 
11.  Arte Romana. 

3º TRIMESTRE 
 
1. Ampliación da sintaxe nominal: valores de cada caso. 
2. Formas non persoais máis usuais: infinitivo e participio. 
3. Sintaxe oracional: a subordinación (oracións de relativo, subordinadas 

de cum, ut e  quod, de infinitivo e de participio). 
4. Adquisición progresiva de vocabulario latino e establecemento de 
relacións entre este e o noso.  
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5.   O Imperio 
6.  Romanización de Hispania e da Gallaecia. O legado de Roma en 

Hispania e a súa proxección actual, facendo especial fincapé na 
Gallaecia 

7. Obras públicas e urbanismo. 
8. Composición e derivación culta: Lexemas, prefixos e sufixos. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN RELACIONADOS COAS COMPETENCIAS 
CLAVES 1º BAC 
 
 
  A avaliación proposta indentifícase coas seguintes caraterísticas: 
debe ser continua, durante todo o proceso educativo, debe ser integradora, 
tendo en conta as capacidades xerais establecidas nos obxectivos da etapa, a 
través das expresadas na materia de latín, debe ser formativa, cualitativa e 
contextualizada, vinculada ao seu entorno e a un proceso concreto de ensino e 
aprendizaxe. 
 
 Os criterios de avaliación serán os seguintes: 
1. Comprender e ser capaz de traducir textos latinos breves e sinxelos, 

orixinais, adaptados ou elaborados, coa maior fidelidade posible. 
Con este criterio preténdese comprobar, a través de exercicios de 

comprensión e posterior tradución literal dun texto, a competencia 
lingüística en latín e a capacidade de recoñecer as diversas estruturas 
dunha lingua flexiva. Os textos serán breves, orixinais ou elaborados e 
de dificultade mínima. Poderán contribuír á valoración da consecución 
de obxectivos os exercicios doados de radución inversa ou de 
elaboración en latín de pequenas mensaxes orais e escritas. 

2. Recoñecer en textos latinos sinxelos os elementos básicos da 
morfoloxía regular e da sintaxe da oración, en función da comprensión 
do texto latino, apreciando variantes e coincidencias con outras 
linguas coñecidas, especialmente co galego e co castelán. 

Con este criterio pretende comprobar se o alumnado adquiriu as 
nocións de morfoloxía e de sintaxe que lle permitan recoñecer as 
características dunha lingua flexiva e identificar formas, funcións e 
elementos fundamentais, todo isto sempre co obxectivo primordial de 
comprender e traducir o texto latino. O alumnado relacionará eses 
elementos básicos cos das linguas galega e castelá ou outras coñecidas 
por el. 

3. Ler e comentar textos traducidos de diversos xéneros ou referentes ao 
mundo romano e distinguir aspectos históricos e culturais contados 
neles. 

Con este criterio preténdese determinar a capacidade de comprender 
o contido esencial dun texto, delimitar as súas partes e establecer a 
relación entre elas. O estudante poderá manifestar a súa competencia 
mediante exercicios de lectura comprensiva de textos con sentido 
completo, contrastando os textos latinos con textos de literatura actual e 
valorando a súa vixencia na actualidade. 

4. Recoñecer no léxico do galego, de castelán e doutras linguas faladas 
na Penínunla palabras de orixe latina e analizar a súa evolución 
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fonética, morfolóxica e semántica, así como dedicir regras básicas de 
derivación e composición. 

Este criterio trata de constatar se o alumnado ten conciencia de que 
as linguas faladas na Península evolulcionaron desde o latín, agás o 
éuscaro, que recibiu del importantes achegas léxicas. Deberanse 
relacionar palabras do galego e do castelán ou doutras linguas 
romances cos seus correspondentes étimos latinos e identificar os 
cambios fonéticos, morfolóxicos e semánticos producidos no curso da 
súa evolución. 

5. Identificar os aspectos máis importantes da historia do pobo romano e 
da súa presenza no noso país e recoñecer as pegadas da cultura 
romana en diversos aspectos da civilización actual. 

Con este criterio comprobarase o coñecemento do pasado romano, 
especialmente centrado na Península Ibérica, e a constatación da súa 
vixencia no mundo actual. Posibles exercicios son o traballo sobre fontes 
escritas e iconográficas, sobre pezas conservadas nos fondos dos 
museos ou xacementos arqueolóxicos, ou a procura nos medios de 
comunicación de referencias ao mundo romano. 

6. Planificar e realizar, seguindo as pautas do profesorado, algún traballo 
de investigación sobre a presenza do mundo romano no contorno, 
consultando as fontes directas (restos arqueolóxicos, epigrafía, textos 
antigos) e utilizando as TIC como ferramenta de organización e 
comunicación dos resultados. 

Este criterio pretende verificar que o alumnado distiga no seu contorno 
os elementos do mundo clásico, recoñecéndoos como herdanza do noso 
propio pasado, e que os interprete correctamente mediante a utilización 
selectiva de fontes diversas. Tamén trata de avaliar a capacidade de 
indagar nas fontes directas e tomar contacto cos materiais ordenando os 
datos obtidos e elaborando o traballo mediante o uso das TIC como 
ferramentas fundamentais. Neste sentido recoméndase o uso de páxinas 
web, blogs, páxinas colaborativas, enciclopedias e diccionarios en liña,  
programas de presentacións e outras ferramentas de internet. 
 

7. Comentar narracións didácticas, novelas históricas, bandas 
deseñadas ou películas documentais e de ficción relativas ao mundo 
romano. 

Este criterio pretende que o alumnado practique o hábito de lectura 
comprensiva e a visión crítica de películas documentais e de ficción 
relacionadas co mundo romano. 

 
10.METODOLOXÍA E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A APLICAR 
  
 O enfoque metodolóxica deberá favorecer a capacidade de 
autoaprendizaxe, de traballar en equipo e aplicar os métodos apropiados de 
investigación para seguir aprendendo ao longo da vida. 

- Os textos converteranse no punto de partida para traballar 
simultaneamente os aspectos morfosintácticos da lingua latina, o seu léxico e a 
súa relación co galego e co castelá, así como os aspectos culturais 
relacionados cos textos traballados. 
 - Proporase unha secuencia de traballo axeitada e graduada por medio 
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dunha metodoloxía activa, preferentemente de tipo indutivo-contextual, na que 
as normas se convertan en posesión permanente e en automatismo lingüístico. 
 - O enfoque irá dirixido a que o alumnado desenvolva e afiance as súas 
propias técnicas de traballo mediante diversas estratexias. 
 - Procurarase xerar un clima de aula co que as alumnas e alumnos 
sintan a necesidade de participar activamente no proceso de ensinanza-
aprendizaxe, asegurándonos de que eses intentos, mesmo se son erróneos, 
sirvan de estímulo para intentalo de novo. 
 - Neste senso, crearanse contextos de aprendizaxe e avaliación que 
comprometan o alumnado e q ue oleven a planificar e avaliar as súas 
realizacions, identificando os avances e as dificultades, de cara autorregular o 
seu propia e singular proceso de aprender a aprender. 
 - Promoverase a  participación do alumnado en pequenos traballos de 
investigación, coa orientación precisa para que poida acadar a capacidade de 
realizar un proxecto de investigación escolar de forma autónoma. 
 - Haberá que distinguir niveis de dificultade no contido e nas actividades 
para cubrir as diversas necesidades educativas do alumnado. 
 - Promoverase a utilización das TIC para informarse, aprender e 
comunicarse e para utilizar con sentido crítico, como recurso formativo, 
materiais de procedencia diversa. 
 
 

3.avaliaciön inicial. Conceptos elementais de Gramática Xeral 
  
En primeiro lugar, faise preciso a realización, nos primeiros días do curso, dun 
Cuestionario Inicial para comprobar o grado de comprensión sintáctica que o 
alumno alcanza sobre a súa propia lingua. Tendo en conta que os estudos de 
gramática latina, así como os exercicios de tradución, serán os bloque de 
contidos tratados con maior regularidade, a urxencia de coñecer canto antes as 
posibles lagoas na análise sintáctica, resulta comprensible. 
 
 Independentemente desta sondaxe, a primeira unidade didáctica 
desenvolverá brevemente os conceptos elementais de gramática, é decir, todos 
aqueles elementos morfolóxicos e sintácticos imprescindibles para a 
comprensión dunha lingua como a latina (ou grega): dominio e comprensión 
práctica da terminoloxía usual para a análise sintáctica (concepto de  oración, 
proposición, C.C., C.I., C.N., C.C., predicativo, aposición, etc.); identificación 
daquelas clases de palabras que tan frecuentemente soen confundirse na 
análise sintáctica de moitos alumnos (preposicións, relativos, pronomes, 
artigos…). 
 
 Libro de texto: Editorial edebé. En castelán. 
 
10. Concrecións metodolóxicas de latín 1º BAC en docencia presencial 
  
Elaboración conxunta (alumno e profesora) de esquemas ou resumes ao final 
dos capítulos ou unidades didácticas estudadas na clase. 
 
 Uso do diccionario de Latín 
 Durante este primeiro trimestre de Latín non se empregará diccionario. O 
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alumnado deberá aprender un vocabulario básico para traducir, hai que sinalar 
que este vocabulario non se estudará en forma de lista de palabras, senón 
dentro dun contexto, facendo as relacións pertinentes (familias léxicas, 
etimoloxías, etc.) de maneira que sexa máis doada a súa aprendizaxe. As 
palabras descoñecidas serán enunciadas polo profesor.A partir de mediados do  
segundo trimestre usarán diccionario 
 
Técnica de tradución No primeiro curso darase unhas pautas orientadoras, 
deixando para Latín II a concreción e desenvolvemento desta técnica, que 
sempre deberá tratarse ao unísono co uso correcto do diccionario. 
Intentaremos que en Latín I os alumnos poidan traducir un texto de dificultade 
media ao final de curso. 
 
 Bloque de unidades culturais ou de civilización 
 Ao longo do curso (cada quince días aproximadamente), os alumnos 
prepararán xunto co profesor temas ou unidades de civilización e cultura. 
Ademáis do núcleo histórico, social, político, relixioso e cultural do mundo 
latino, trataranse tamén estudos de etimoloxía e a evolución das palabras. 
 O estudo das principais locucións latinas, prantexado como exercicio de 
aplicación práctica, completará o tratamento deste bloque.  
Este apartado dec ultura e civiliazación de Roma estarán ilustradas con 
lecturas de obras clásicas que se complementarán con otros materiais de apoio 
como mapas, montaxes de power point, material web. 
 
10. Concrecións metodolóxicas de latín 1º BAC en docencia NON  
presencial. 
Ademáis do explicado no ítem nº 23, teranse en conta as seguintes  

Páxinas Web: 
 

Páxina de utilidade para traballar coas orixes etimolóxicas do léxico actual: 
etimologías. dechile.net: 
Portal de cultura clásica: http://www.culturaclasica.com/ 
Recursos do Ministerio de Educación e Ciencia: 
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/ 
Buscador Google en latín: http: //www.google.com/intl/la/ 
- Multimedia: 
Cursos de latín on line: http:// www.wikilear ning.com/curso _de_latin-wkc-
5327.htm 
http://www.mailxmail.com/curso/idiomas/latin 
 
12. AVALIACIÓN. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS . CRITERIOS 
 
 A avaliación realizarase atendendo aos puntos no que se basean as 
novas normativas, e decir, na consecución das competencias básicas 
(lingüística, cultural, dixital, e social, autonomía persoal e capacidade de 
aprender a aprender), na adquisición dos coñecementos programados para o 
curso e no logro dos obxectivos da materia. Esta avaliación será continua, 
aínda que por esixencias da organización do curso escolar realizarase por 
trimestres. Isto permitirá artellar as medidas de reforzo e recuperación 
necesarias ao longo do curso para que os alumnos con dificultades específicas 
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sexan atendidos personalizadamente ou para cambiar aqueles obxectivos, 
contidos ou métodos que non teñan os resultados adecuados no proceso de 
ensino-aprendizaxe. 
 
PROCEDEMENTOS 
  

 Dado o carácter progresivo da asignatura a avaliación será continua e 
teranse en conta a evolución  realizada na análise morfosintáctica, a tradución 
e a comprensión de oracións e textos clásicos de complexidade crecente a 
medida que o curso avance. 

Outro tipo de actividades realizadas (lecturas, traballos en grupo.) servirán 
para completar a calificación obtida nas probas escritas propostas ao longo do 
curso. En todo momento valorarase positiva ou negativamente a expresión, a 
ortografía e a presentación de calquera traballo así  a súa participación na 
clase.. 

Basicamente os precedementos de avaliación serán: 

- Probas escritas que incluirán aspectos lingüísticos e de carácter  cultural. 

- Intervencións en clase. 

- Realizacón de traballos individuais . 

- observación do TRABALLO e do progreso do alumno nas tarefas de clase. 

 
INSTRUMENTOS 
 Os instrumentos serán: 

11. Esquemas e resumos de textos preferentemente históricos, 
comentarios nos que se utilicen os coñecementos adquiridos e 
valoracións dos modos de vida, costumes e actitudes da 
sociedade romana en comparación cos nosos. 

12. Actividades de busca en fontes diversas, incluídas as tecnoloxías 
da información e a comunicación, ou comentarios de textos, 
mensaxes ou imaxes. 

13. Actividades de aplicación das regras evolutivas na etimoloxía das 
palabras ou dedución de ditas regras a partires da comparación 
co termo herdado, o alumno deberá diferenciar ademais termos 
patrimoniais e cultismos previamente estudados. 

14. Actividades nas que se recoñezan as variacións semánticas que 
aportan os distintos afixos, manexando textos con vocabulario 
específico das materias estudadas. 

15. Rastrexar o emprego dos latinismos en diferentes tipos de textos, 
literarios, periodísticos ou mensaxes publicitarios, escritos nas 
linguas que son obxecto de estudio, e realizar algunha 
composición breve na que e usen con propiedade. 

16. Actividades que axuden a fixar os paradigmas latinos; o 
alumnado poderá mostrar a súa capacidade comprensiva 
mediante a comparación entre un texto latino e a súa tradución, 
de xeito que identifique as palabras invariables, os distintos 
morfemas flexivos e as estructuras sintácticasdas tres linguas, 
latín, galego e castelán. 
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17. Prácticas de análise morfosintáctico, tradución e retroversión nas 
que se evidencie a correspondencia entre a análise e a versión 
realizada. 

18. Utilización das tecnoloxías da información e a comunicación 
como instrumento preferente para a presentación do seu traballo. 

19. Probas escritas que se realizarán para cada bloque de contidos. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
Dúas probas escritas cada trimestre que fan media e valen o 
80%. O restante 20% será do traballo de aula. En caso de 
docencia non presencial, pediranse por vía telemática(ou 
telefónica se non ten acceso a ordenador) traducións de textos 
que deben ser enviados a galiciaviridis@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
13.  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
 A cualificación de cada unha das avaliacións e a nota final do curso será 
obtida a partires das cualificacions das probas escritas que se reralizarán 
despois de cada bloque de contidos, con actividades descritas anteriormente e 
considerarase superada a materia se esta cualificación é igual ou superior a 
cinco puntos. Serán tidas en conta para as cualificacións as intervencións orais 
nas clases, os traballos realizados, as lecturas  voluntarias relacionadas coa 
materia, a resolución das actividades propostas e, en resumo, o resultado de 
calquera das actividades consideradas instrumentos de avaliación que se 
realicen ao longo do curso. 
 - Tradución 60% 

- Teoría 40%. 
Para superar a materia é imprescindible superar dúas das tres avaliacións, 
sendo unha delas a terceira. A nota final será a nota da terceira avaliación xa 
que non se elimina materia, porque a  avaliación é continua. 
Para obter a nota: [proba 1 + proba 2 + (0,1 x nº actividades)] : 2  
Ao ser contínua a avaliación o alumno/a poderá promocionar curso aínda que 
teña suspensa a 1ª e/ou a 2ª avaliación sempre que na 3ª obteña unha nota 
mínima de 5 sobre 10 (DOG 29/06/2015). Así mesmo establécese que calquera 
actitude fraudulenta por parte do alumnado (p. ex. “copiar” nas probas escritas 
ou suplantar a autoría nun traballo) suporá a perda de todos os puntos 
acadados nese trimestre. 
 
5.4  MÍNIMOS ESIXIBLES  
 
 Os alumnos deberán ser capaces de demostrar nos seus exames un 
coñecemento evidente(un 50%) do conxunto xeral do que se lles avalía. A 
relación completa de contidos que o alumno debe acadar é a que segue: 
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Concepto de caso e declinación: 

- Os casos latinos e os seus valores. Só se terán en conta os seguintes 
valores: nominativo: suxeito e atributo; acusativo: C.D. e complemento 
con preposición; xenitivo: C.N.; dativo: C.I.; ablativo con e sen 
preposición. 
- Agrupación de palabras en cinco declinacións. 

Flexión nominal: 
- As cinco declinacións sen recorrer aos casos especiais. 
- Declinación de adxectivos dunha, dous e tres terminacións. 
- Comparativos e superlativos. 
- Pronomes persoais, demostrativos, posesivos, relativos, indefinidos e 
interrogativos. 

Flexión verbal: 
- Elementos constituíntes dunha forma verbal. 
- As conxugación regulares en activa e pasiva. O verbo sum. 

A oración: 
- A oración simple, nominal e predicativa. 
- Concordancia entre suxeito e predicado e enre nome e adxectivo. 
- Principais complementos verbais. 
- Oración complexa: as de realtivo e as de infinitivo e participio. 
- As introducidas por ut e cum 

Léxico latino e evolución: 
- Coñecer un mínimo de vocablos latinos (arredor de 25) 
- Evolución das linguas romances: ditongos, vogais postónicas, xordas e 
sonoras intervocálicas, grupos consonánticos iniciais e en interior de 
palabra. 

Cultura: 
- As tres grandes etapas da historia de Roma: Monarquía, República e 

Imperio. Características xerais. 
- Os órganos de goberno: as maxistraturas. 
- O exército: legio, equitatus et auxilia 
- As clases sociais en Roma durante a República. 
- O concepto de Romanización. 
- A vida cotiá: a familia, a educación, a vivenda, os espectáculos do 

Circo. O calendario. 
 - Os principais deuses. 
 
  
24. PROXECTO LECTOR. LATÍN I 
   
 Levaremos a cabo o proxecto lector para que os alumnos/as poidan ler 
as fontes orixinais nas que se basan. O obxectivo máis importante é interesalos 
para que queiran seguir a procurarse máis información e, polo tanto, lean máis. 
 Outro obxectivo é que teñan mellor base literaria, histórica e cultural no 
referente aos temas tratados na clase. 
 Propóñense varios libros, moi diferentes estre si, que se van utilizar 
durante o tempo no que a profesora vexa que os alumnos están interesados. 
Polo tanto a  temporalización destes libros non se pode marcar taxativamente. 

- Textos das Metamorfosis de Ovidio. 
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- Textos seleccionados da Eneida de Virxilio. 
- Textos seleccionados da novela Satiricón de Petronio. 
-  Para aprender historia romana, leeremos textos de Suetonio: 

Vida de los doce césares. 
 

 

15.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

No bacharelato, etapa na que as diferenzas personais en capacidades 
específicas, motivación e intereses acostuman a estar bastante definidas, a 
organización da ensinanza permite que os propio alumnos/as den desposta a 
esta diversidade mediante a elección de modalidades e optativas. Non 
obstante, é conveniente dar desposta, xa dende as mesmas asignaturas, a un 
feito constatable: a diversidade de intereses, motivaicións, capacidades e 
estilos de aprendizaje que os alumnos manifestan. É preciso ter en conta os 
estilos de aprendizaxe dos alumnos/as e adoptar as medidas oportunas para 
dar desposta a esa diversidade, xa que a intención última de todo proceso 
educativo é lograr que os alumnos/as alcancen os obxectivos propostos. 

Faremos  actividades de coñecementos previos: 

- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo 
profesor, co fin de facilitar unha idea precisa sobre de onde se parte. 

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas 
necesarias para a comprensión da unidade, tomando nota das 
dificultades detectadas. 

- Introducción de cada aspecto lingüístico, sempre que sexa posible, 
mediante as semellanzas coa lingua propia do alumno ou a súa 
pervivencia en ela. 

Faranse actividades de consolidación mediante a realización de 
ejercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin 
de afianzar os contidos lingüísticos, culturais e léxicos traballados na unidade. 

Faranse tamén actividades de recuperación-ampliación co fin de atender 
a aqueles alumnos/as que plantexen problemas de asimilación dos diversos 
contidos, prepararanse breves exercicios de dificultade graduada para os 
temas lingüísticos e léxicos. Para os temas culturais, pediránselles lecturas 
breves coa confección de esquemas alusivas, sempre coa axuda do profesor. 

Mentres se levan a cabo esta actividades de recuperación, aqueles 
alumnos/as que alcanzaran satisfactoriamente os contidos propostos realizarán 
tarefas preparadas de antemán para profundizar en eles, como lixeiros 
traballos de investigación sobre temas culturais, lecturas complementarias e 
ampliación de léxico da propia lingua relacionado co tema, mediante 
diccionarios ou textos apropiados.Con esto atendemos non só aos alumnos/as 
que presentan problemas no proceso de aprendizaxe, senón tamén a aqueles 
que alcanzaron no tempo previsto os obxectivos propostos. 

16. PENDENTES  LATÍN I 
Explicado máis arriba  no ítem 16 da programacIón…..pág 42 
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