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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
B2.3. Coñecer os dicionario do alfabeto grego na súa forma minúscula e É capaz de ler con fluidez un texto en grego antigo e de escribir co alfabeto
maiúscula, escribilos e lelos coa pronuncia correcta.
grego
B2.4. Recoñecer o cadro clasificatorio dos fonemas da lingua grega
Coñece a clasificación de fonemas no grego antigo
xunto coa súa pronuncia.
B2.5. Coñecer e aplicar as normas de transcrición para transcribir termos
Transcrición correcta de cultismos e nomes propios gregos
gregos ao abecedario galego e castelán.
B2.6. Coñecer os acentos, espíritos e demais signos diacríticos e de
Correcta lectura e utilización na escrita dos diferentes espíritos e acentos
puntuación, o seu valor e a súa colocación.
B3.2. Distinguir e clasificar as categorías de palabras a partir do seu
Coñ C0ñece as distintas clases de palabras e accidentes gramaticais, distinguindo a
enunciado.
flexión nominal da verbal
B3.4. Comprender o concepto de declinación/flexión.
Distingue as distintas declinacións, coñece a función do enunciado e recoñece
por el os tipos de palabras
B3.5. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa
declinación, declinalas correctamente, e analizar e traducir formas
Declina palabras e sintagmas en concordancia
nominais e pronominais.
Analiza morfoloxicamente palabras variables e sintagmas en concordancia e
tradúceos á lingua propia
Comprende o concepto de tema e saber distinguir os distintos temas verbais en
modo indicativo dos verbos en –ω e do verbo εἰμί
B3.6. Conxugar correctamente as formas verbais estudadas, analizalas
Conxuga tempos de indicativo en voz activa, media e pasiva dos verbos en –ω
morfoloxicamente e traducilas.
e do verbo εἰμί
Analiza e traduce á lingua propia formas verbais gregas en modo indicativo.
B3.7. Diferenciar entre formas persoais e non persoais do verbo e
Coñece as formas do infinitivo e participio activo, medio e pasivo
recoñecer as categorías gramaticais presentes en cada unha delas.
Analiza morfolóxica e sintacticamente e traduce frases sinxelas ou pequenos
B4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración.
textos sinxelos en grego
B4.2. Coñecer e identificar os nomes dos casos gregos e as súas funcións
Coñece as distintas funcións dos casos e tradúceos sen erros
na oración, e saber traducir adecuadamente os casos á lingua materna.
B4.3. Coñecer o concepto de concordancia tanto nominal (caso, xénero e
Coñece as concordancias nominais e verbais e a construción τὰ ζῷα τρέχει
número) como verbal (número e persoa).
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B4.4. Recoñecer os elementos da oración: suxeito, predicado, atributo,
complementos, etc
B4.5. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple.
B4.11. Coñecer, comprender e utilizar os elementos morfolóxicos da
lingua grega, e iniciarse na interpretación e na tradución de textos de
dificultade progresiva.
B4.12. Identificar e relacionar elementos sintácticos da lingua grega que
permitan a análise e a tradución de textos sinxelos.
B5.1. Coñecer os feitos históricos dos períodos da historia de Grecia,
encadralos no seu período correspondente e realizar eixes cronolóxicos
B5.5. Coñecer os principais deuses da mitoloxía.
B5.7. Coñecer e comparar as características da relixiosidade e relixión
grega coas actuais
B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos fonolóxicos, morfolóxicos,
sintácticos e léxicos da lingua grega para a interpretación e a tradución
coherente de frases ou textos de dificultade progresiva.
B7.3. Recoñecer os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e
remontalos aos étimos gregos orixinais.
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Análise sintáctica de frases e ou textos
Coñece e clasifica os diferentes tipos de oracións simples
É capaz de analizar morfolóxica e sintacticamente e traducir frases sinxelas ou
pequenos textos sinxelos en grego
É capaz de relacionar os elementos sintácticos gregos cos da propia lingua
Coñece o marco histórico de desenvolvemento da civilización grega e os
períodos dentro del.
Coñecemento dos doce deuses olímpicos, na súa denominación grega e
romana, atributos e graos de parentesco.
Coñece as principais características da relixión grega
É capaz de traducir frase e textos sinxelos partindo da análise morfolóxica e
sintáctica.
Identifica helenismos frecuentes a partir dun étimo grego.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Dado que neste momento non sabemos se os exames
presenciais estarán permitidos, establecemos a posibilidade de que a proba
final desta materia teña lugar por medios telemáticos. No caso de que no
momento de realización da proba extraordinaria tampouco estivese permitida
a modalidade de exame presencial, esta realizarase igualmente por medios
telemáticos.
Para aprobar a materia é suficiente ter aprobado 1ª e 2ª avaliación, ou
unicamente esta última xa que a natureza progresiva desta materia na
adquisición de coñecementos fai que os contidos e competencias traballados
na 1º avaliación foran incluídos na 2ª.
Se realizará a media de 1ª e 2ª avaliación ou se tomará a nota da 2ª,
atendendo ao criterio que máis favoreza ao alumno/a.
Esta nota poderá incrementarse ata 2 puntos segundo a entrega e corrección
das tarefas realizadas durante o 3º trimestre.
Alumnos/as coa 2ª avaliación suspensa: realizarase un exame final
(presencial ou telemático) no que amosarán os estándares de aprendizaxe
imprescindibles recollidos na presente adaptación. Para acadar o aprobado
será necesario acadar unha nota de 5 puntos
Instrumentos:
Probas realizadas en 1ª e 2ª avaliación
Tarefas realizadas durante o 3º trimestre
Exame final

Cualificación
final

Realizarase a media de 1ª e 2ª avaliación ou se tomará a nota da 2ª,
atendendo ao criterio que máis favoreza ao alumno/a.
Esta nota poderá incrementarse ata 2 puntos segundo a entrega e corrección
das tarefas realizadas durante o 3º trimestre.
Alumnos/as coa 2ª avaliación suspensa: realizarase un exame final
(presencial ou telemático) no que amosarán os estándares de aprendizaxe
imprescindibles recollidos na presente adaptación. Para acadar o aprobado
será necesario ter unha nota de 5 puntos
:

O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria, deberá
presentarse á proba extraordinaria, na que se examinará dos contidos da 1ª e
Proba
extraordinaria da 2ª avaliacións. En caso de conseguir unha nota positiva neste exame, a súa
de setembro nota final do curso será a mesma do exame.
Criterios de avaliación: NON PROCEDE
Alumnado de
materia
pendente

Criterios de cualificación: NON PROCEDE
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Procedementos e instrumentos de avaliación: NON PROCEDE

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 7

CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)
Repaso da materia estudada no 1º e 2º trimestre

Actividades
Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

100% do alumnado con conectividade. Envío de tarefas, recollida e
corrección a través do correo electrónico.

Materiais e recursos

Libro de texto e exercicios elaborados polo departamento.
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Correo electrónico

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO:IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ
CURSO:1º BACHARELATO
MATERIA:LATÍN
DEPARTAMENTO: DE GREGO
DATA: 8-5-2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

ÍNDICE
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)
4.

Información e publicidade.
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
Distingue con bastante precisión palabras variables e invariables, e explica os
B3.1. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras.
trazos que permiten identificalas.
Declina e/ou conxuga case sempre correctamente palabras propostas segundo a
B3.2. Distinguir os tipos de palabras a partir do seu enunciado.
súa categoría, explicando xeralmente con coherencia e ilustrando con algúns
exemplos as características que diferencian os conceptos de declinación e
conxugación
B3.3. Comprender o concepto de declinación e conxugación.
Enuncia e declina con bastante corrección substantivos, adxectivos e pronomes
en latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a
B3.4. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa súa categoría e a súa declinación con poucos erros.
categoría e declinación, enuncialas e declinalas correctamente. Declina case sen erros palabras e sintagmas en concordancia, aplicando para cada
palabra o paradigma de flexión correspondente con bastante acerto
B3.5. Coñecer as conxugacións, encadrar os verbos dentro da súa
conxugación, enuncialos e conxugalos correctamente.

Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu enunciado sen
erros
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. Analizar o funcionamento dos temas verbais latinos de
presente e de perfecto, e recoñecer as formas dos tempos verbais
formados a partir deles voz activa
B3.7. Diferenciar formas persoais e non persoais do verbo, e
recoñecer as categorías gramaticais presentes en cada unha.

Distingue con bastante corrección formas persoais e non persoais dos verbos,
explica os trazos que permiten identificalas e define criterios para clasificalas

B3.8. Traducir ao galego e ao castelán as formas verbais latinas, e
comparar os sistemas verbais.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

Explica con certa claridade o uso dos temas verbais latinos, identificando con
bastante corrección as formas derivadas de cada un.

Traduce con bastante acerto 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.

PÁXINA 2 DE 8

CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

Analiza morfoloxicamente e sintacticamente frases e textos de dificultade
graduada con bastante adecuación e propiedade en xeral, identificando case
sempre correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con
flexión e explicando as funcións que realizan na oración.

B4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración.

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

B4.5. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple
B4.6. Coñecer as funcións das formas non persoais nas oracións:
infinitivo e participio.

B5.1. Coñecer os feitos históricos das etapas da historia de Roma,
encadralos no seu período correspondente e realizar eixes
cronolóxicos.

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
Compara e clasifica tipos de oracións simples, explicando grosso modo as súas
características
Identifica as funcións que realizan as formas non persoais (infinitivo e
participio) dentro da oración e compara
exemplos do seu uso.
Describe a grandes trazos o marco histórico en que xorde e se desenvolve a
civilización romana, sinala períodos dentro del e identifica en cada un
algunhas conexións 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 con bastante acerto.

B5.2. Coñecer os feitos históricos principais da romanización de
Hispania e da Gallaecia, e realizar eixes cronolóxicos.

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

B5.4. 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 a
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grandes trazos as características das clases sociais e os papeis asignados a cada
unha.
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.

B5.7. Coñecer e comparar coas actuais as características da
relixiosidade e da relixión latinas, os cultos privados e os ritos
funerarios.

Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, explicando algúns
trazos que lles son propios, e describe as principais características dos ritos
funerarios romanos, distinguindo algunhas semellanzas e as diferenzas que
presentan cos de hoxe en día.

B6.1. 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

B7.5. Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe
empregalas con bastante acerto no seu contexto adecuado cando se expresa na
actual e saber empregalas nun contexto axeitado.
súa propia lingua.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Dado que neste momento non sabemos se os exames
presenciais estarán permitidos, establecemos a posibilidade de que a proba
final desta materia teña lugar por medios telemáticos. No caso de que no
momento de realización da proba extraordinaria tampouco estivese permitida
a modalidade de exame presencial, esta realizarase igualmente por medios
telemáticos.
Para aprobar a materia é suficiente ter aprobado 1ª e 2ª avaliación, ou
unicamente esta última xa que a natureza progresiva desta materia na
adquisición de coñecementos fai que os contidos e competencias traballados
na 1º avaliación foran incluídos na 2ª.
Realizarse a media de 1ª e 2ª avaliación ou tomarase a nota da 2ª, atendendo
ao criterio que máis favoreza ao alumno/a.
Esta nota poderá incrementarse ata 2 puntos segundo a entrega e corrección
das tarefas realizadas durante o 3º trimestre.
Alumnos/as coa 2ª avaliación suspensa: realizarase un exame final
(presencial ou telemático) no que amosarán os estándares de aprendizaxe
imprescindibles recollidos na presente adaptación. Para acadar o aprobado
será necesario acadar unha nota de 5 puntos
Instrumentos:
Probas realizadas en 1ª e 2ª avaliación
Tarefas realizadas durante o 3º trimestre
Exame final

Cualificación
final

Se realizará a media de 1ª e 2ª avaliación ou se tomará a nota da 2ª,
atendendo ao criterio que máis favoreza ao alumno/a.
Esta nota poderá incrementarse ata 2 puntos segundo a entrega e corrección
das tarefas realizadas durante o 3º trimestre.
Alumnos/as coa 2ª avaliación suspensa: realizarase un exame final
(presencial ou telemático) no que amosarán os estándares de aprendizaxe
imprescindibles recollidos na presente adaptación. Para acadar o aprobado
será necesario ter unha nota de 5 puntos

O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria, deberá
presentarse á proba extraordinaria, na que se examinará dos contidos da 1ª e
Proba
extraordinaria da 2ª avaliacións. En caso de conseguir unha nota positiva neste exame, a súa
de setembro nota final do curso será a mesma do exame.
Criterios de avaliación: NON PROCEDE
Alumnado de
materia
pendente

Criterios de cualificación:
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Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)
Repaso da materia estudada no 1º e 2º trimestre

Actividades
Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

100% do alumnado con conectividade. Envío de tarefas, recollida e
corrección a través do correo electrónico.

Materiais e recursos

Libro de texto e exercicios elaborados polo departamento.
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Correo electrónico

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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CENTRO: IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ
CURSO: 2º BACHARELATO
MATERIA: LATÍN
DEPARTAMENTO: DE GREGO
DATA: 8-5-2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

ÍNDICE
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)
4.

Información e publicidade.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica
B2.1. Coñecer as categorías gramaticais
correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado.
B2.2. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras.
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.

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

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

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

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

Identifica con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de formas
verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e en castelán.
Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar
traducións e axudándose do dicionario.
Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto
para efectuar correctamente a súa tradución.

B3.1. Coñecer e aplicar os coñecementos da sintaxe nominal e
pronominal para a tradución de textos latinos.
B3.2. Recoñecer e clasificar as oracións e as construcións sintácticas
latinas.

Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións
sintácticas latinas.

Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada elementos
B3.3. Relacionar e aplicar coñecementos sobre elementos e construcións sintácticos propios da lingua latina, e relaciónaos para traducilos cos seus
sintácticas en interpretación e tradución de textos latinos.
equivalentes en galego e en castelán.
B3.4. Definir, comprender e recoñecer os diferentes tipos de oracións
compostas coordinadas e subordinadas.
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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.
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B3.5. Coñecer as funcións das formas non persoais do verbo: infinitivo,
participio, xerundio, xerundivo e supino

Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas
correctamente e explica as súas funcións.
Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos.

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

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

Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no seu contexto
cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas..
Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos para
efectuar correctamente a súa tradución.

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.

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.

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

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.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Dado que neste momento non sabemos se os exames
presenciais estarán permitidos, establecemos a posibilidade de que a proba
final desta materia teña lugar por medios telemáticos. No caso de que no
momento de realización da proba extraordinaria tampouco estivese permitida
a modalidade de exame presencial, esta realizarase igualmente por medios
telemáticos.
Para aprobar a materia é suficiente ter aprobado 1ª e 2ª avaliación, ou
unicamente esta última xa que a natureza progresiva desta materia na
adquisición de coñecementos fai que os contidos e competencias traballados
na 1º avaliación foran incluídos na 2ª.
Realizarase a media de 1ª e 2ª avaliación ou tomarse a nota da 2ª, atendendo
ao criterio que máis favoreza ao alumno/a.
Esta nota poderá incrementarse ata 2 puntos segundo a entrega e corrección
das tarefas realizadas durante o 3º trimestre.
Alumnos/as coa 2ª avaliación suspensa: realizarase un exame final
(presencial ou telemático) no que amosarán os estándares de aprendizaxe
imprescindibles recollidos na presente adaptación. Para acadar o aprobado
será necesario acadar unha nota de 5 puntos
Instrumentos:
Probas realizadas en 1ª e 2ª avaliación
Tarefas realizadas durante o 3º trimestre
Exame final

Cualificación
final

Se realizará a media de 1ª e 2ª avaliación ou se tomará a nota da 2ª,
atendendo ao criterio que máis favoreza ao alumno/a.
Esta nota poderá incrementarse ata 2 puntos segundo a entrega e corrección
das tarefas realizadas durante o 3º trimestre.
Alumnos/as coa 2ª avaliación suspensa: realizarase un exame final
(presencial ou, se non é posible, telemático) no que amosarán os estándares
de aprendizaxe imprescindibles recollidos na presente adaptación. Para
acadar o aprobado será necesario ter unha nota de 5 puntos

O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria, deberá
presentarse á proba extraordinaria, na que se examinará dos contidos da 1ª e
Proba
extraordinaria da 2ª avaliacións. En caso de conseguir unha nota positiva neste exame, a súa
de setembro nota final do curso será a mesma do exame.

Alumnado de
materia
pendente

Criterios de avaliación: Seguiranse os mesmos criterios establecidos para ó
alumnado de 1º de bacharelato.
Criterios de cualificación: Dado que a 1ª e 2ª avaliación están suspensas.
Realizarase unha proba final na última semana de maio. Para superar a
materia será necesario acadar a cualificación de 5 puntos
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Procedementos e instrumentos de avaliación:
Exame final
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)

Actividades

Actividades de repaso de morfoloxía e sintaxe mediante análise e
tradución de textos.
Elaboración de esquemas dos temas de literatura
Actividades de comprensión de aforismos e topónimos

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

100% de alumnado con conectividade.
Envío de tarefas, recollida e corrección a través do correo electrónico.

Materiais e recursos

Apuntamentos e antoloxía de textos proporcionados pola profesora
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Correo electrónico

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ
CURSO: 4º ESO
MATERIA: LATÍN
DEPARTAMENTO: DE GREGO
DATA: 8-5-2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

ÍNDICE
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)
4. Información e publicidade.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 6

CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando con
B3.1. Identificar e distinguir os formantes das palabras
bastante corrección lexemas e morfemas, e servíndose destes para identificar
desinencias e explicar o concepto de flexión e paradigma con certa claridade
Distingue con bastante precisión palabras variables e invariables, e explica os
B3.2. Distinguir e clasificar tipos de palabras
trazos que permiten identificalas.
B3.3. Comprender o concepto de declinación e conxugación
Define o concepto de declinación e conxugación.
Enuncia con bastante corrección substantivos, adxectivos e pronomes en latín,
distíngueos a partir do seu enunciado e clasifícaos segundo a súa categoría e a
B3.4. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa
súa declinación.
categoría e declinación, enuncialas e declinalas correctamente.
Declina case sen erros 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
Identifica case sen erros as conxugacións verbais latinas e clasifica os verbos
conxugación, enuncialos e conxugalos correctamente
segundo a súa conxugación a partir do seu enunciado.
Identifica con bastante acerto as principais formas derivadas de cada tema
verbal latino: en voz activa o modo indicativo, tanto do tema de presente como
B3.6. Recoñecer as formas dos tempos verbais formados a partir do tema
do tema de perfecto;
de presente e perfecto en voz activa.
Traduce con bastante corrección ao galego e ao castelán diferentes formas
verbais latinas.
Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando
B4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración.
con bastante acerto as categorías gramaticais presentes nas palabras con
flexión e explicando as funcións na oración
B4.2. Coñecer os nomes dos casos latinos e identificar as súas principais Enumera con bastante acerto os nomes dos casos que existen na flexión
funcións na oración, e saber traducir os casos á lingua materna
nominal e pronominal latina, e explica as principais funcións que realizan
adecuadamente
dentro da oración., Traducindoos con acerto
B4.3. Recoñecer as regras de concordancia na lingua latina e a súa
Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua
correspondencia no galego e no castelán.
latina pequenas frases, onde practica o seu uso, cometendo poucos erros
B4.4. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple.
Clasifica tipos de oracións simples
B5.1. Coñecer os feitos históricos das etapas da historia de Roma,
Distingue as etapas da historia de Roma e explica os seus trazos esenciais
encadralos no seu período correspondente e realizar eixes cronolóxicos.
B5.2. Coñecer os trazos fundamentais da organización política e social
Describe a grandes trazos as sucesivas formas de organización do sistema
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de Roma.
B5.3. Coñecer a composición da familia e os papeis asignados aos seus
membros.
B5.4. Coñecer os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía
grecolatina.
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.
B7.4. Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso
actual e saber empregalas nun contexto axeitado.
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político romano.
Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos
seus membros.
Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina
con bastante acerto, sinala os trazos que os caracterizan e establece relacións
entre os deuses máis importantes.
Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de frases de
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa
tradución ou retroversión
Coñece o significado de algunhas locucións latinas de uso actual e sabe
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Para aprobar a materia é suficiente ter aprobado 1ª e 2ª
avaliación, ou unicamente esta última xa que a natureza progresiva desta
materia na adquisición de coñecementos fai que os contidos e competencias
traballados na 1º avaliación foran incluídos na 2ª.
Realizarse a media de 1ª e 2ª avaliación ou tomarase a nota da 2ª, atendendo
ao criterio que máis favoreza ao alumno/a.
Esta nota poderá incrementarse ata 2 puntos segundo a entrega e corrección
das tarefas realizadas durante o 3º trimestre.
Dado que non hai alumnado coa 2º avaliación suspensa, non se contempla a
realización de ningunha proba final.
Instrumentos:
Probas realizadas durante 1º e 2º trimestre
Tarefas realizadas durante o 3º trimestre

Cualificación
final

Realizarse a media de 1ª e 2ª avaliación ou tomarase a nota da 2ª, atendendo
ao criterio que máis favoreza ao alumno/a.
Esta nota poderá incrementarse ata 2 puntos segundo a entrega e corrección
das tarefas realizadas durante o 3º trimestre.

Proba
extraordinaria
de setembro
Criterios de avaliación: NON PROCEDE

Alumnado de
materia
pendente

Criterios de cualificación: NON PROCEDE

Procedementos e instrumentos de avaliación: NON PROCEDE
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)
Repaso da materia estudada no 1º e 2º trimestre

Actividades
Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

1005 do alumnado con conectividade. Envío de tarefas, recollida e
corrección e resolución de dúbidas a través do correo electrónico.

Materiais e recursos

Libro de textos e fichas elaboradas polo Departamento
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Correo electrónico

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO:IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ
CURSO:1º BACHARELATO SEMIPRESENCIAL
MATERIA:GREGO
DEPARTAMENTO: DE GREGO
DATA: 8-5-2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

ÍNDICE
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)
4.

Información e publicidade.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
B2.3. Coñecer os dicionario do alfabeto grego na súa forma minúscula e É capaz de ler con fluidez un texto en grego antigo e de escribir co alfabeto
maiúscula, escribilos e lelos coa pronuncia correcta.
grego
B2.4. Recoñecer o cadro clasificatorio dos fonemas da lingua grega
Coñece a clasificación de fonemas no grego antigo
xunto coa súa pronuncia.
B2.5. Coñecer e aplicar as normas de transcrición para transcribir termos
Transcrición correcta de cultismos e nomes propios gregos
gregos ao abecedario galego e castelán.
B2.6. Coñecer os acentos, espíritos e demais signos diacríticos e de
Correcta lectura e utilización na escrita dos diferentes espíritos e acentos
puntuación, o seu valor e a súa colocación.
B3.2. Distinguir e clasificar as categorías de palabras a partir do seu
Coñ C0ñece as distintas clases de palabras e accidentes gramaticais, distinguindo a
enunciado.
flexión nominal da verbal
B3.4. Comprender o concepto de declinación/flexión.
Distingue as distintas declinacións, coñece a función do enunciado e recoñece
por el os tipos de palabras
B3.5. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa
declinación, declinalas correctamente, e analizar e traducir formas
Declina palabras e sintagmas en concordancia
nominais e pronominais.
Analiza morfoloxicamente palabras variables e sintagmas en concordancia e
tradúceos á lingua propia
Comprende o concepto de tema e saber distinguir os distintos temas verbais en
modo indicativo dos verbos en –ω e do verbo εἰμί
B3.6. Conxugar correctamente as formas verbais estudadas, analizalas
Conxuga tempos de indicativo en voz activa, media e pasiva dos verbos en –ω
morfoloxicamente e traducilas.
e do verbo εἰμί
Analiza e traduce á lingua propia formas verbais gregas en modo indicativo.
B3.7. Diferenciar entre formas persoais e non persoais do verbo e
Coñece as formas do infinitivo e participio activo, medio e pasivo
recoñecer as categorías gramaticais presentes en cada unha delas.
Analiza morfolóxica e sintacticamente e traduce frases sinxelas ou pequenos
B4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración.
textos sinxelos en grego
B4.2. Coñecer e identificar os nomes dos casos gregos e as súas funcións
Coñece as distintas funcións dos casos e tradúceos sen erros
na oración, e saber traducir adecuadamente os casos á lingua materna.
B4.3. Coñecer o concepto de concordancia tanto nominal (caso, xénero e
Coñece as concordancias nominais e verbais e a construción τὰ ζῷα τρέχει
número) como verbal (número e persoa).
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020
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B4.4. Recoñecer os elementos da oración: suxeito, predicado, atributo,
complementos, etc
B4.5. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple.
B4.11. Coñecer, comprender e utilizar os elementos morfolóxicos da
lingua grega, e iniciarse na interpretación e na tradución de textos de
dificultade progresiva.
B4.12. Identificar e relacionar elementos sintácticos da lingua grega que
permitan a análise e a tradución de textos sinxelos.
B5.1. Coñecer os feitos históricos dos períodos da historia de Grecia,
encadralos no seu período correspondente e realizar eixes cronolóxicos
B5.5. Coñecer os principais deuses da mitoloxía.
B5.7. Coñecer e comparar as características da relixiosidade e relixión
grega coas actuais
B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos fonolóxicos, morfolóxicos,
sintácticos e léxicos da lingua grega para a interpretación e a tradución
coherente de frases ou textos de dificultade progresiva.
B7.3. Recoñecer os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e
remontalos aos étimos gregos orixinais.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

Análise sintáctica de frases e ou textos
Coñece e clasifica os diferentes tipos de oracións simples
É capaz de analizar morfolóxica e sintacticamente e traducir frases sinxelas ou
pequenos textos sinxelos en grego
É capaz de relacionar os elementos sintácticos gregos cos da propia lingua
Coñece o marco histórico de desenvolvemento da civilización grega e os
períodos dentro del.
Coñecemento dos doce deuses olímpicos, na súa denominación grega e
romana, atributos e graos de parentesco.
Coñece as principais características da relixión grega
É capaz de traducir frase e textos sinxelos partindo da análise morfolóxica e
sintáctica.
Identifica helenismos frecuentes a partir dun étimo grego.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Dado que neste momento non sabemos se os exames
presenciais estarán permitidos, establecemos a posibilidade de que a proba
final desta materia teña lugar por medios telemáticos. No caso de que no
momento de realización da proba extraordinaria tampouco estivese permitida
a modalidade de exame presencial, esta realizarase igualmente por medios
telemáticos.
Para aprobar a materia é suficiente ter aprobado 1ª e 2ª avaliación, ou
unicamente esta última xa que a natureza progresiva desta materia na
adquisición de coñecementos fai que os contidos e competencias traballados
na 1º avaliación foran incluídos na 2ª.
Se realizará a media de 1ª e 2ª avaliación ou se tomará a nota da 2ª,
atendendo ao criterio que máis favoreza ao alumno/a. De non obter
cualificación positiva por este procedemento, o alumnado realizará un
examen final no que se tomarán como imprescindibles os criterios e
estandares establecidos na presente adaptación da programación.
Instrumentos:
Probas realizadas en 1ª e 2ª avaliación
Exame final

Cualificación
final

Realizarase a media de 1ª e 2ª avaliación ou se tomará a nota da 2ª,
atendendo ao criterio que máis favoreza ao alumno/a.
Alumnos/as coa 2ª avaliación suspensa: realizarase un exame final
(presencial ou se este non é posible telemático) no que amosarán os
estándares de aprendizaxe imprescindibles recollidos na presente adaptación.
Para acadar o aprobado será necesario ter unha nota de 5 puntos
:

O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria, deberá
presentarse á proba extraordinaria, na que se examinará dos contidos da 1ª e
Proba
extraordinaria da 2ª avaliacións. En caso de conseguir unha nota positiva neste exame, a súa
de setembro nota final do curso será a mesma do exame.
Criterios de avaliación: NON PROCEDE

Alumnado de
materia
pendente

Criterios de cualificación: NON PROCEDE

Procedementos e instrumentos de avaliación: NON PROCEDE
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)
Repaso da materia estudada no 1º e 2º trimestre

Actividades
Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

100% do alumnado co que se ten contacto conta con conectividade.
Envío de tarefas, recollida e corrección e resolución de dúbidas a través
do correo electrónico.

Materiais e recursos

Guías electrónicas de bacharelato e aula virtual do IES San Clemente e
exercicios elaborados polo departamento.
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Correo electrónico.

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO:IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ
CURSO:1º BACHARELATO SEMIPRESENCIAL
MATERIA:LATÍN
DEPARTAMENTO: DE GREGO
DATA: 8-5-2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
Distingue con bastante precisión palabras variables e invariables, e explica os
B3.1. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras.
trazos que permiten identificalas.
Declina e/ou conxuga case sempre correctamente palabras propostas segundo a
B3.2. Distinguir os tipos de palabras a partir do seu enunciado.
súa categoría, explicando xeralmente con coherencia e ilustrando con algúns
exemplos as características que diferencian os conceptos de declinación e
conxugación
B3.3. Comprender o concepto de declinación e conxugación.
Enuncia e declina con bastante corrección substantivos, adxectivos e pronomes
en latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a
B3.4. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa súa categoría e a súa declinación con poucos erros.
categoría e declinación, enuncialas e declinalas correctamente. Declina case sen erros palabras e sintagmas en concordancia, aplicando para cada
palabra o paradigma de flexión correspondente con bastante acerto
B3.5. Coñecer as conxugacións, encadrar os verbos dentro da súa
conxugación, enuncialos e conxugalos correctamente.

Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu enunciado sen
erros
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. Analizar o funcionamento dos temas verbais latinos de
presente e de perfecto, e recoñecer as formas dos tempos verbais
formados a partir deles voz activa
B3.7. Diferenciar formas persoais e non persoais do verbo, e
recoñecer as categorías gramaticais presentes en cada unha.

Distingue con bastante corrección formas persoais e non persoais dos verbos,
explica os trazos que permiten identificalas e define criterios para clasificalas

B3.8. Traducir ao galego e ao castelán as formas verbais latinas, e
comparar os sistemas verbais.
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Explica con certa claridade o uso dos temas verbais latinos, identificando con
bastante corrección as formas derivadas de cada un.

Traduce con bastante acerto 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.
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Analiza morfoloxicamente e sintacticamente frases e textos de dificultade
graduada con bastante adecuación e propiedade en xeral, identificando case
sempre correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con
flexión e explicando as funcións que realizan na oración.

B4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración.

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

B4.5. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple
B4.6. Coñecer as funcións das formas non persoais nas oracións:
infinitivo e participio.

B5.1. Coñecer os feitos históricos das etapas da historia de Roma,
encadralos no seu período correspondente e realizar eixes
cronolóxicos.

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
Compara e clasifica tipos de oracións simples, explicando grosso modo as súas
características
Identifica as funcións que realizan as formas non persoais (infinitivo e
participio) dentro da oración e compara
exemplos do seu uso.
Describe a grandes trazos o marco histórico en que xorde e se desenvolve a
civilización romana, sinala períodos dentro del e identifica en cada un
algunhas conexións 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 con bastante acerto.

B5.2. Coñecer os feitos históricos principais da romanización de
Hispania e da Gallaecia, e realizar eixes cronolóxicos.

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

B5.4. 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.
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.

Describe a organización e a evolución da sociedade romana, explicando a
grandes trazos as características das clases sociais e os papeis asignados a cada
unha.
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.

B5.7. Coñecer e comparar coas actuais as características da
relixiosidade e da relixión latinas, os cultos privados e os ritos
funerarios.

Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, explicando algúns
trazos que lles son propios, e describe as principais características dos ritos
funerarios romanos, distinguindo algunhas semellanzas e as diferenzas que
presentan cos de hoxe en día.

B6.1. 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

B7.5. Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe
empregalas con bastante acerto no seu contexto adecuado cando se expresa na
actual e saber empregalas nun contexto axeitado.
súa propia lingua.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 4 DE 8

CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Dado que neste momento non sabemos se os exames
presenciais estarán permitidos, establecemos a posibilidade de que a proba
final desta materia teña lugar por medios telemáticos. No caso de que no
momento de realización da proba extraordinaria tampouco estivese permitida
a modalidade de exame presencial, esta realizarase igualmente por medios
telemáticos.
Para aprobar a materia é suficiente ter aprobado 1ª e 2ª avaliación, ou
unicamente esta última xa que a natureza progresiva desta materia na
adquisición de coñecementos fai que os contidos e competencias traballados
na 1º avaliación foran incluídos na 2ª.
Realizarse a media de 1ª e 2ª avaliación ou tomarase a nota da 2ª, atendendo
ao criterio que máis favoreza ao alumno/a.
.
Alumnos/as coa 2ª avaliación suspensa: realizarase un exame final
(presencial ou se non é posible telemático) no que amosarán os estándares de
aprendizaxe imprescindibles recollidos na presente adaptación. Para acadar o
aprobado será necesario acadar unha nota de 5 puntos
Instrumentos:
Probas realizadas en 1ª e 2ª avaliación
Exame final

Cualificación
final

Se realizará a media de 1ª e 2ª avaliación ou se tomará a nota da 2ª,
atendendo ao criterio que máis favoreza ao alumno/a.
Alumnos/as coa 2ª avaliación suspensa: realizarase un exame final
(presencial ou telemático) no que amosarán os estándares de aprendizaxe
imprescindibles recollidos na presente adaptación. Para acadar o aprobado
será necesario ter unha nota de 5 puntos

O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria, deberá
presentarse á proba extraordinaria, na que se examinará dos contidos da 1ª e
Proba
extraordinaria da 2ª avaliacións. En caso de conseguir unha nota positiva neste exame, a súa
de setembro nota final do curso será a mesma do exame.
Criterios de avaliación: NON PROCEDE

Alumnado de
materia
pendente

Criterios de cualificación: NON PROCEDE

Procedementos e instrumentos de avaliación: NON PROCEDE
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)
Actividades

Repaso da materia estudada no 1º e 2º trimestre

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

100% do alumnado co que se ten contacto con conectividade. Envío de
tarefas, recollida e corrección e resolución de dúbidas a través do
correo electrónico.

Materiais e recursos

Guías electrónicas de bacharelato e aula virtual do IES San Clemente e
exercicios elaborados polo departamento.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 7 DE 8

CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Correo electrónico

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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Información e publicidade.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica
B2.1. Coñecer as categorías gramaticais
correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado.
B2.2. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras.
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.

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

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

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

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

Identifica con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de formas
verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e en castelán.
Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar
traducións e axudándose do dicionario.
Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto
para efectuar correctamente a súa tradución.

B3.1. Coñecer e aplicar os coñecementos da sintaxe nominal e
pronominal para a tradución de textos latinos.
B3.2. Recoñecer e clasificar as oracións e as construcións sintácticas
latinas.

Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións
sintácticas latinas.

Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada elementos
B3.3. Relacionar e aplicar coñecementos sobre elementos e construcións sintácticos propios da lingua latina, e relaciónaos para traducilos cos seus
sintácticas en interpretación e tradución de textos latinos.
equivalentes en galego e en castelán.
B3.4. Definir, comprender e recoñecer os diferentes tipos de oracións
compostas coordinadas e subordinadas.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

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

Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas
correctamente e explica as súas funcións.
Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos.

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

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

Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no seu contexto
cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas..
Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos para
efectuar correctamente a súa tradución.

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.

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.

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

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.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Dado que neste momento non sabemos se os exames
presenciais estarán permitidos, establecemos a posibilidade de que a proba
final desta materia teña lugar por medios telemáticos. No caso de que no
momento de realización da proba extraordinaria tampouco estivese permitida
a modalidade de exame presencial, esta realizarase igualmente por medios
telemáticos.
Para aprobar a materia é suficiente ter aprobado 1ª e 2ª avaliación, ou
unicamente esta última xa que a natureza progresiva desta materia na
adquisición de coñecementos fai que os contidos e competencias traballados
na 1º avaliación foran incluídos na 2ª.
Realizarase a media de 1ª e 2ª avaliación ou tomarse a nota da 2ª, atendendo
ao criterio que máis favoreza ao alumno/a.
Alumnos/as coa 2ª avaliación suspensa: realizarase un exame final
(presencial ou, se non é posible, telemático) no que amosarán os estándares
de aprendizaxe imprescindibles recollidos na presente adaptación. Para
acadar o aprobado será necesario acadar unha nota de 5 puntos
Instrumentos:
Probas realizadas en 1ª e 2ª avaliación
Exame final

Cualificación
final

Se realizará a media de 1ª e 2ª avaliación ou se tomará a nota da 2ª,
atendendo ao criterio que máis favoreza ao alumno/a.
Alumnos/as coa 2ª avaliación suspensa: realizarase un exame final
(presencial ou, se non é posible, telemático) no que amosarán os estándares
de aprendizaxe imprescindibles recollidos na presente adaptación. Para
acadar o aprobado será necesario ter unha nota de 5 puntos

O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria, deberá
presentarse á proba extraordinaria, na que se examinará dos contidos da 1ª e
Proba
extraordinaria da 2ª avaliacións. En caso de conseguir unha nota positiva neste exame, a súa
de setembro nota final do curso será a mesma do exame.

Alumnado de
materia
pendente

Criterios de avaliación: Seguiranse os mesmos criterios establecidos para ó
alumnado de 1º de bacharelato.
Criterios de cualificación: Dado que a 1ª e 2ª avaliación están suspensas.
Realizarase unha proba final. Para superar a materia será necesario acadar a
cualificación de 5 puntos

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Exame final
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)

Actividades

Actividades de repaso de morfoloxía e sintaxe mediante análise e
tradución de textos.
Elaboración de esquemas dos temas de literatura
Actividades de comprensión de aforismos e topónimos

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

100% de alumnado con conectividade.
Envío de tarefas, recollida e corrección a través do correo electrónico.

Materiais e recursos

Guías electrónicas de bacharelato e aula virtual do IES San Clemente.
Apuntamentos e antoloxía de textos proporcionados pola profesora
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Correo electrónico

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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