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CONTIDOS 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 

B1.1. Mantemento de elementos lingüísticos latinos nas linguas modernas: palabras patrimoniais, 

cultismos e semicultismos. 

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

Bloque 2. Morfoloxía 

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

B2.2. Morfoloxía verbal: verbos irregulares e defectivos. Formas nominais do verbo: xerundio, 

xerundivo e supino. Conxugación perifrástica. 

Bloque 3. Sintaxe 

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

 B3.2. Tipos de oracións e construcións sintácticas. 

 B3.3. Oración composta: coordinación e subordinación. 

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

Bloque 4. Literatura latina 

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

comedia e fábula. 

Bloque 5. Textos 

 B5.1. Tradución e interpretación de textos latinos. 

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

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

B5.4. Identificación das características formais dos textos. 

Bloque 6. Léxico 

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

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

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

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

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

 

▪ Recoñece e distingue con bastante acerto a partir do étimo latino termos patrimoniais, 

semicultismos e cultismos, e explica as evolucións que se producen nun e noutro caso. 

▪ Realiza con bastante acerto 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. 

▪ Explica con poucos erros o proceso de evolución de termos latinos ás linguas romances, 

sinalando cambios fonéticos comúns a distintas linguas dunha mesma familia, e ilustralo con 

exemplos. 

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

▪ Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, diferenciando lexemas e 

morfemas, e procurando exemplos noutros termos nos que estean presentes. 

▪ Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica case sempre 

correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 

▪ 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. 
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▪ Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina para realizar traducións 

e retroversións con bastante acerto, axudándose do dicionario. 

▪ Identifica con bastante 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 retroversións 

con bastante acerto, axudándose do dicionario. 

▪ Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto para efectuar con 

bastante corrección a súa tradución. 

▪ Recoñece, distingue e clasifica con bastante corrección os tipos de oracións e as construcións 

sintácticas latinas, e relaciónaas con construcións análogas existentes noutras linguas que 

coñeza. 

▪ Identifica con bastante acerto 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. 

▪ Define e comprende os conceptos de oración composta, coordinación e subordinación, sinala 

exemplos nos textos e recoñece case sempre os tipos de oracións compostas, tanto coordinadas 

como subordinadas, así como os nexos que as caracterizan. 

▪ Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas case sempre correctamente 

e explica as súas funcións. 

▪ Nomea algúns dos aspectos máis salientables referentes á transmisión dos textos clásicos ao 

longo do tempo. 

▪ Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica e sinala a súa 

presenza en textos propostos. 

▪ Realiza de forma bastante axeitada eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros 

aspectos relacionados coa literatura latina. 

▪ Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no seu contexto cultural, e cita e 

explica as súas obras máis coñecidas con bastante acerto. 

▪ Realiza de forma elemental 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. 

▪ 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. 

▪ Recoñece con bastante acerto 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. 

▪ Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos para efectuar 

correctamente a súa tradución. 

▪ Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario, analizando e valorando correctamente a 

información gramatical que proporciona, e identifica case sempre 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. 

▪ Case sempre aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos 

e literarios de textos. 
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▪ Identifica case sempre o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos partindo de 

referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con coñecementos adquiridos previamente. 

▪ Recoñece case sempre e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do texto. 

▪ Identifica e explica case sempre termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos 

correctamente ao galego e ao castelán. 

▪ Case sempre 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. 

▪ Identifica a etimoloxía e coñece o significado de algunhas palabras de léxico común e 

especializado do galego e do castelán. 

▪ Comprende, explica e emprega na lingua propia e no contexto axeitado con bastante corrección 

locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe literaria, xurídica, filosófica, 

técnica, relixiosa, médica e científica. 

▪ Recoñece e explica o significado da maioría 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. 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 
 

En 2º utilízanse os materiais elaborados polo Departamento, textos seleccionados de Eutropio e Fedro e 

un dicionario latín-español en edición escolar. 

Material informático e audiovisual dispoñible no centro, así como mapas e outros recursos  do 

centro (Biblioteca, prensa, fotocopias …)  

 

Instrumentos de avaliación. 

 Caderno do alumno: permitiranos comprobar o seguimento que diariamente fai da materia. 

5% da nota 

 Corrección na clase das tarefas marcadas para  a casa: comprobaremos o traballo, o esforzo 

e o interese pola materia. 5% da nota 

 Probas escritas: permitiranos coñecer o grao de asimilación de contidos. 90% da nota.  Estas 

probas incluirán: 

 Tradución dun texto 

 Cuestións de morfosintaxe 

 Cuestións de léxico 

 Cuestións culturais 

 Como mínimo haberá en cada avaliación 2 exames. 

 O exame extraordinario de setembro será puntuado de 0 a 10 puntos segundo o peso asignado 

a cada estándar. 
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 Sistema de avaliación. 

 A avaliación será continua, sistema máis axeitado no estudio de linguas, xa que cada unha das partes 

atópase intimamente vencellada ás demais, sendo imposible estúdalas e avalialas de xeito 

fraccionario ou parcial. 

 

 En consecuencia non se farán probas parciais, senón que toda a materia estudada ata o momento da 

avaliación poderá ser obxecto de valoración. 

AVALIACIÓN E RECUPERACIÓN DE PENDENTES 

 

Ao inicio do curso farase una reunión co alumnado que teña a materia pendente para establecer un 

seguimento semanal ou quincenal da materia. 

Quincenalmente facilitaránselle boletíns de exercicios, que deberán ser entregados na seguinte quincena. 

As posibles dúbidas resolveranse nos recreos, titorías ou en calquera momento que a profesora estea 

dispoñible.  

Ao longo do curso realizaranse tres probas parciais que se puntuarán co 70%  da nota, reservando o outro 

30% para a resolución dos boletíns de exercicios. Desta nota quedará constancia nos boletíns de notas de 

cada avaliación. 

Se o alumno/ aproba a totalidade dos parciais, a cualificación final será a media aritmética das tres probas. 

De non ser este o caso, o alumnado terá dereito a realizar no mes de maio e no mes de setembro unha 

proba final da  materia que teña pendente.Nela terá que amosar ter adquirido o grao mínimo establecido 

para os estándares de aprendizaxe. 

A proba será valorada de 0 a 10 puntos, sendo necesario acadar 5 puntos para aprobar. 

 

 

 


