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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B1.3. Agrupar as linguas indoeuropeas
en familias lingüísticas e localizalas 
nun mapa. 

 B1.5.  Distinguir  e  identificar  palabras
patrimoniais,  cultismos  e
semicultismos.

 LAB.1.3.1. 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.

 LAB.1.5.1. Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe.

 B3.1.  Identificar  e  distinguir  os
formantes das palabras.

 B3.2.  Distinguir  e  clasificar  tipos  de
palabras.

 B3.3.  Comprender  o  concepto  de
declinación e conxugación.

 LAB3.1.1. 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.

 LAB3.2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas.

 LAB3.3.1. Define o concepto de declinación e conxugación.

 B3.4.  Coñecer  as  declinacións,
encadrar  as  palabras  dentro  da  súa
categoría  e  declinación,  enuncialas  e
declinalas correctamente.

 LAB3.4.1. Enuncia correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en latín, 
distíngueos a partir do seu enunciado e clasifícaos segundo a súa categoría e a súa 
declinación.

 LAB3.4.2. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente.

 B3.5.  Coñecer  as  conxugacións,
encadrar  os  verbos  dentro  da  súa
conxugación, enuncialos e conxugalos
correctamente

 LAB3.5.1. Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os verbos segundo a súa 
conxugación a partir do seu enunciado.

 LAB3.5.2. Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación.

 B3.6. Recoñecer as formas dos tempos
verbais formados a partir  do tema de
presente e perfecto,  en voz activa, así
como  as  formas  non  persoais  do
verbo:  infinitivo  de  presente  activo  e
participio de perfecto. 

 LAB3.6.1. 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.

 LAB3.6.3. Identifica formas non persoais do verbo, como o infinitivo de presente activo e 
o participio de perfecto.

 LAB3.6.4. Traduce correctamente ao galego e ao castelán diferentes formas verbais 
latinas.

 B4.2.  Coñecer  os  nomes  dos  casos
latinos e identificar as súas principais
funcións na oración,  e  saber  traducir
os  casos  á  lingua  materna
adecuadamente. 

 LAB4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal e 
pronominal latina, e explica as principais funcións que realizan dentro da oración.

 LAB4.2.2. Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos textos e 
redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso.

 B4.3.  Recoñecer  as  regras  de
concordancia na lingua latina e a súa
correspondencia  no  galego  e  no
castelán.

 LAB4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina

 B4.5.  Distinguir  as  oracións  simples
das compostas.

 LAB4.5.1. Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións 
simples.
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B5.1. Coñecer os feitos históricos das
etapas  da  historia  de  Roma,
encadralos  no  seu  período
correspondente  experiencias  e  os
coñecementos  transferidos  desde  as
linguas que coñece. 

 LAB5.1.1. Distingue as etapas da historia de Roma e explica os seus trazos esenciais e 
as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.

 LAB5.1.2. Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período histórico 
correspondente.

 B5.2. Coñecer os trazos fundamentais da
organización política e social de Roma.

 *LAB5.2.1. Describe os trazos esenciais que caracterizan as sucesivas formas de organización 
do sistema político romano.

 B5.4.  Coñecer  os  principais  deuses,
semideuses  e  heroes  da  mitoloxía
grecolatina.

 LAB5.4.1. Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, 
sinala os trazos que os caracterizan e establece relacións entre os deuses máis 
importantes.

 B6.1. Aplicar coñecementos básicos de
morfoloxía e sintaxe para iniciarse na
interpretación,  na  tradución  e  na
retroversión  de  frases  de  dificultade
progresiva e textos adaptados.

 LAB6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de frases de 
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa tradución ou 
retroversión.

 B6.2.  Comparar  as  estruturas  latinas
coas das linguas propias.

 LAB6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece.

 B7.1.  Coñecer,  identificar  e traducir  o
léxico latino transparente e as palabras
de maior frecuencia.

 LAB7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados, partindo do contexto 
ou de palabras da lingua propia.

 B7.3. Recoñecer os elementos léxicos
latinos que permanecen nas linguas do
alumnado.

 LAB7.3.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica a
partir desta o seu significado.

 B7.4. Coñecer o significado das principais
locucións  latinas  de  uso  actual  e  saber
empregalas nun contexto axeitado.

 *LAB7.4.1. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua.

* Estándares que fan referencia á materia de ampliación do terceiro trimestre.

2. Avaliación e cualificación.

2.1. Procedementos e instrumentos de avaliación

Na 1ª e 2ª avaliación, foron utilizados os seguintes: 

Procedementos Instrumentos

 Probas escritas e/ ou orais  2 controis escritos (de 20 puntos cada un)

 Observación sistemática

 Valoración da produción

 Exercicios de práctica e actitude (0,5% da porcentaxe correspondente)

 Resumo dun capítulo de serie ambientada na Roma Antiga (1/ avaliación)

 Resumo de lectura recomendada relacionada coa lingua latina/ mitoloxía clásica (1/ avaliación)

 Observación sistemática

 Valoración da produción

 Exercicios de práctica (gramática, traducións de frases e oracións…)

 Participación  (preguntas  e  corrección  de  exercicios)  e  actitude  (0,5% da  porcentaxe
correspondente)

Na 3ª avaliación, utilizaranse os seguintes: 

Procedementos Instrumentos

 Valoración da produción (na entrega
de fichas e traballos)

 Exercicios de práctica (incluíndo gramática, tradución, frases e resumos…) publicados na web 
do departamento.
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2.2. Criterios para a cualificación final

Farase a media aritmética da 1ª e 2ª avaliación. 

A fin de mellorar esta nota, sumarase a nota media obtida de todos os traballos e fichas entregados na
3ª avaliación, e farase de novo a media aritmética. Para valorar o esforzo e ter en conta o traballo do
alumnado de xeito igualitario, esixiremos a entrega dun mínimo da metade das fichas e traballos publicados.

En  todos  os  casos,  consideramos  que  superará  a  avaliación  en  cuestión,  e  a  materia,  o
alumnado que na avaliación ordinaria acade unha nota mínima de 5 sobre 10. 

2.3. Proba extraordinaria de setembro

Non procede, pois xa coa media de  1ª e 2ª avaliación, o 100% do alumnado está aprobado e, tal e
como se recolle nas instrucións das autoridades competentes, “o traballo da terceira só serve para mellorar
a nota, nunca empeorala”.

3. Alumnado coa materia pendente

O alumnado de 2LEF de 4ºESO non pode ter esta materia pendente de cursos anteriores, pois este é o
único nivel no que se imparte, e non hai alumnado repetidor do mesmo neste curso 2019-20.

4. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre.

4.1. Metodoloxía

Cada  semana, colgarase na páxina web do departamento fichas en pdf e ligazóns a actividades en
internet  (poden imprimirse ou facer directamente copiando e/ou respondendo no caderno). Recoméndase
altamente facer e entregar as fichas, en formato informático ou en papel. Hai un correo do departamento a
disposición do alumnado para consultas e entregas.

4.2. Actividades

Poden extraerse da táboa do punto 2.1.: exercicios de práctica (incluíndo gramática, tradución, frases e
resumos…) publicados na web do departamento.

4.3. Materiais e recursos

Fichas con exercicios e textos en formato pdf e ligazóns a actividades diversas en internet.

5. Información e publicidade

A dirección do centro publicará na páxina web todas as modificacións das programacións realizadas
polos departamentos antes do 18 de maio nun lugar accesible.
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O xefe do Departamento de Francés
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