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1. Introdución e contextualización 

Obxectivos xerais 
 No marco da LOMCE, o Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado 
formación, madureza intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lles permitan 
desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e 
competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado para acceder á educación superior. 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 
permitan: 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española así 
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción 
dunha sociedade xusta e equitativa.  

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma 
responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver 
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.  

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 
analizar e valorar criticamente as desigualdades existentes e impulsar a igualdade real 
e a non discriminación das persoas con discapacidade.  

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal.  

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e a galega.  
f ) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a 

comunicación.  
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma 
solidaria no desenvolvemento e a mellora do seu ámbito social.  

i ) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida.  

l ) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a 
tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio.  

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 
fontes de formación e enriquecemento cultural.  

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social.  

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
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Obxectivos da materia Latín II 
- 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 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 o 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.  
Os obxectivos concretos para este curso serán: 
a) Identificar e valorar as achegas da literatura épica latina á cultura europea, 
desenvolvendo así o sentimento de pertenza á unidade cultural que é Europa. 
b) Buscar información sobre aspectos relevantes da literatura, indagando en 
documentos e en fontes variadas, con aplicación das novas tecnoloxías, analizalos 
criticamente e constatar a súa presenza ao longo da historia da cultura. Centrarémonos 
para elo nos seguintes autores e xéneros: 
-  A épica latina. Virxilio  
-  A lírica. Horacio 
-  O teatro. Plauto 
-  A historiografía 
-  A Oratoria. Cicerón 
c) Identificar os principais cambios na evolución do léxico latino ás linguas romances 
de España, identificando os conceptos de palabra patrimonial, cultismo e dobrete. 
d) Identificar a orixe latina do acervo léxico das linguas romances faladas polo 
alumnado, a través do campo semántico da natureza, así como os conceptos de 
composición e derivación do latín e a súa permanencia nas linguas romances, 
recoñecendo o papel integrador do latín en distintas áreas da ciencia, filosofía, historia, 
literatura, arte, arquitectura e en xeral na cultura e historia de Occidente. 
e) Coñecer e utilizar os aspectos fonéticos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos da 
lingua latina: 
- As declinacións.  
- As funcións dos casos. 
- As preposicións impropias. 
-.A conxunción subordinante cum. 
-.Os valores de ut  e ne. 
-.Formas nominais: infinitivo, xerundio e supino. 
-.Os conceptos de composición e derivación e a súa permanencia nas linguas romances, 
recoñecendo o papel integrador do latín en distintas áreas da ciencia, filosofía, 
literatura, arte, arquitectura e en xeral na cultura e historia de Occidente. 
-.As oracións subordinadas de relativo e verbos depoñentes e semidepoñentes. 
-.Oracións subordinadas interrogativas e os verbos volo, nolo, malo. 
-.As oracións subordinadas adverbiais. 
-.O estilo indirecto. 
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f) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos e orixinais, mediante unha lectura 
comprensiva e cunha actitude crítica ante o mundo latino e o mundo actual. 
 

Contextualización 
O noso centro sitúase na comarca do Sar. É un instituto que foi de Formación 
Profesional anteriormente e que hoxe acolle  estudos de ESO, Bacharelato nas 
modalidades Científico-Tecnolóxica e de CC Sociais e Humanidades. Ademais temos 
Ciclos Formativos das familias de Electrónica (CM de Instalacións eléctricas e 
automáticas e o CS de Automatización e Robótica industrial) e de Administración (CM de 
Xestión administrativa e CS de Administración e finanzas). Ademais  pódense cursar  o 
Ciclo de Formación Profesional Básica de Electricidade e electrónica o de  Servizos 
administrativos.  
A plantilla é de 52 docentes, 1 auxiliar administrativa, 2 conserxes e 3 limpadoras. 
Ademais o centro dispón dunha cafetería. 
A matrícula do presente curso é de pouco máis de 400 alumnos, procedentes na súa 
meirande parte de Padrón, y de concellos limítrofes: Rois, Dodro, Cesures e Valga.  
Tamén conta cunha biblioteca ben dotada tanto de libros como de material audiovisual. 
Hai encerados dixitais , ordenador e canón en tódalas aulas, así como conexión a 
Internet, sexa mediante fío, sexa sen fío. En xeral, pode considerarse que a dotación 
material é máis que satisfactoria. 
O alumnado non é especialmente conflitivo, sendo o seu nivel socioeconómico medio-
baixo, o que pode ter influenza nos resultados académicos. A lingua de comunicación 
preferente entre eles é o galego, aínda que ás veces hai conversas onde se mesturan 
castelán e galego. 
 
 Integrante do departamento: Pedro Marcelo Expósito León - Xefe Departamento 
Niveis que se imparten: 1º e 2º de Latín e 1º de Grego en Bacharelato. 
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Competencias clave 
Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para 
a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a 
inclusión social e o emprego”. Identifícanse sete competencias clave esenciais para o 
benestar das sociedades europeas, o crecemento económico e a innovación, e 
descríbense os coñecementos, as capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada 
unha delas››.  
As competencias clave do currículo son as seguintes:  
• Comunicación lingüística (CCL).  
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  
• Competencia dixital (CD).  
• Aprender a aprender (CAA).  
• Competencias sociais e cívicas (CSC).  
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
• Conciencia e expresións culturais (CCEC).  
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Obx
ecti
vos 

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe 

C
.
C
L
A 

Instrumentos  
avaliación 

Grao Mínimo 
Cumprimento. 

Tem
por/ 
sesi
óns 

 Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
     

c) 
d) 

-  Permanencia de elementos lingüísticos 
latinos nas linguas modernas: termos 
patrimoniais, cultismos e neoloxismos. 
-  Identificación de lexemas, sufixos e 
prefixos latinos usados na propia lingua. 
-  Análise dos procesos de evolución 
desde o latín ás linguas romances 

  1.  Coñecer e distinguir termos 
patrimoniais e cultismos. 
  2.  Recoñecer a presenza de latinismos 
na linguaxe científica e na fala culta, e 
deducir o seu significado a partir dos 
correspondentes termos latinos. 
  3.  Coñecer as regras de evolución 
fonética do latín e aplicalas para realizar a 
evolución das palabras latinas 

1.1.  Recoñece e distingue a partir do étimo latino 
termos patrimoniais e cultismos explicando as 
diferentes evolucións que se producen nun e outro 
caso. 
1.2.  Deduce e explica o significado das palabras das 
linguas de España a partir dos étimos latinos dos que 
proceden. 
2.1.  Recoñece e explica o significado dos helenismos 
e latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das 
linguas faladas en España, explicando o seu 
significado a partir do termo de orixe.  
3.1.  Explica o proceso de evolución de termos 
latinos ás linguas romances, sinalando cambios 
fonéticos comúns a distintas linguas dunha mesma 
familia e ilustrándoo con exemplos. 
3.2.  Realiza evolucións de termos latinos ao  
castelán aplicando e explicando as regras fonéticas 
de evolución. 

C
C
L 
 
C
A
A 
 
C
S
C 
 
C
C
E
C 

Exercicios orais e 
escritos 
- Probas orais e 
escritas 

-Recoñece e distingue a partir do 
étimo latino termos patrimoniais 
e cultismos explicando as 
diferentes evolucións que se 
producen nun e outro caso. 
-Deduce e explica o significado 
das palabras das linguas de 
España a partir dos étimos 
latinos dos que proceden. 
-Recoñece e explica o significado 
dos helenismos e latinismos máis 
frecuentes utilizados no léxico 
das linguas faladas en España, 
explicando o seu significado a 
partir do termo de orixe.  
-Explica o proceso de evolución 
de termos latinos ás linguas 
romances, sinalando cambios 
fonéticos comúns a distintas 
linguas dunha mesma familia e 
ilustrándoo con exemplos. 
3.2.  Realiza evolucións de 
termos latinos ao  castelán 
aplicando e explicando as regras 
fonéticas de evolución. 

10 
sesi
óns 

 Bloque 2. Morfoloxía 
     

e) 

-  Nominal: Formas menos usuais e 
irregulares.  
-  Verbal: Verbos irregulares e defectivos. 
-  Formas nominais do verbo: supino, 
xerundio e xerundivo. 
-  A conxugación perifrástica. 

1.  Coñecer as categorías gramaticais. 
2.  Coñecer, identificar e distinguir os 
formantes das palabras. 
3.  Realizar a análise morfolóxica das 
palabras dun texto clásico e enuncialas. 
4.  Identificar todas as formas nominais e 
pronominais. 
5.  Identificar, conxugar, traducir e 
efectuar a retroversión de todas as 
formas verbais. 

1.  Nomea e describe as categorías gramaticais, 
sinalando os trazos que as distinguen. 
2.1.Identifica e distingue en palabras propostas os 
seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e 
afixos e buscando exemplos doutros termos nos que 
estean presentes. 
3.1.Analiza morfoloxicamente palabras presentes 
nun texto clásico identificando correctamente os 
seus formantes e sinalando o seu enunciado. 
4.1. Identifica con seguridade e axudándose do 
dicionario todo tipo de formas verbais, 
conxugándoas e sinalando o seu equivalente en 
castelán. 
5.1.  Aplica os seus coñecementos da morfoloxía 
verbal e nominal latina para realizar traducións . 

C
C
L 
 
C
A
A 
 
C
S
C 
 
C
C
E
C
 
C
C
E
C 

- Exercicios orais e 
escritos 
- Traballo escrito 
- Probas orais e 
escritas 

-Nomea e describe as categorías 
gramaticais, sinalando os trazos 
que as distinguen. 
-Identifica e distingue en 
palabras propostas os seus 
formantes, sinalando e 
diferenciando lexemas e afixos e 
buscando exemplos doutros 
termos nos que estean 
presentes. 
-.Analiza morfoloxicamente 
palabras presentes nun texto 
clásico identificando 
correctamente os seus 
formantes e sinalando o seu 
enunciado. 
- Identifica con seguridade e 
axudándose do dicionario todo 
tipo de formas verbais, 
conxugándoas e sinalando o seu 
equivalente en castelán. 

10 
sesi
óns 
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Obx
ecti
vos 

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe 

C
.
C
L
A 

Instrumentos  
avaliación 

Grao Mínimo 
Cumprimento. 

Tem
por/ 
sesi 

 Bloque 3. Sintaxe 
     

e) 

-  Estudo pormenorizado da sintaxe 
nominal e pronominal. 
-  A oración composta. 
-  Tipos de oracións e construcións 
sintácticas. 
-  Construcións de xerundio, xerundivo 
e supino. 

1.  Recoñecer e clasificar as oracións e as 
construcións sintácticas latinas. 
2.  Coñecer as funcións das formas non 
persoais do verbo: Infinitivo, xerundio e 
participio.  
3.  Relacionar e aplicar coñecementos sobre 
elementos e construcións sintácticas en 
interpretación e tradución de textos de 
textos clásicos. 

1.1.  Recoñece, distingue e clasifica os tipos de 
oracións e as construcións sintácticas latinas, 
relacionándoas con construcións análogas existentes 
noutras linguas que coñece. 
2.1.  Identifica formas non persoais do verbo en 
frases e textos, traducíndoas correctamente e 
explicando as funcións que desempeñan. 
3.1.  Identifica na análise de frases e textos de 
dificultade graduada elementos sintácticos propios 
da lingua latina relacionándoos para traducilos cos 
seus equivalentes en castelán. 

 
C
C
L 
 
C
A
A 
 
 
 
 

- Exercicios orais e 
escritos 
-  Probas orais e 
escritas 

- Recoñece, distingue e clasifica 
os tipos de oracións e as 
construcións sintácticas latinas, 
relacionándoas con construcións 
análogas existentes noutras 
linguas que coñece. 
- Identifica formas non persoais 
do verbo en frases e textos, 
traducíndoas correctamente e 
explicando as funcións que 
desempeñan. 
-  Identifica na análise de frases e 
textos de dificultade graduada 
elementos sintácticos propios da 
lingua latina relacionándoos para 
traducilos cos seus equivalentes 
en castelán. 

25 
sesi
óns 

 Bloque 4. Literatura 
     

a) 
b) 
f) 

-  Os xéneros literarios. 
-  A épica. 
-  A historiografía. 
-  A lírica. 
-  A oratoria. 
-  A comedia latina. 
-  A fábula. 

 1.Coñecer as características dos xéneros 
literarios latinos, os seus autores e obras 
máis representativas e as súas influencias 
na literatura posterior. 
2.Coñecer os fitos esenciais da literatura 
latina como base literaria da literatura e 
cultura europea e occidental. 
3. Analizar, interpretar e situar no tempo 
textos mediante lectura comprensiva, 
distinguindo xénero, época, 
características e estrutura, se a extensión 
da pasaxe o permite. 
4. Establecer relacións e paralelismos 
entre a literatura clásica e a posterior. 

1.1.Describe as características esenciais dos xéneros 
literarios latinos e identifica e sinala a súa presenza 
en textos propostos. 
2.1. Nomea autores representativos da literatura 
latina, encadrándoos no seu contexto cultural e 
citando e explicando as súas obras máis coñecidas. 
3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándoos 
no tempo, explicando a súa estrutura, se a extensión 
da pasaxe o permite, e as súas características 
esenciais, e identificando o xénero ao que 
pertencen. 
4.1. Analiza o distinto uso que se fixo destes. Explora 
a permanencia dos xéneros e os temas literarios da 
tradución latina mediante exemplos da literatura 
contemporánea. 
4.2.Recoñece a través de motivos, temas ou 
personaxes a influencia da tradición grecolatina en 
textos de autores contemporáneos e sérvese deles 
para comprender e explicar a permanencia dos 
xéneros e dos temas procedentes da cultura 
grecolatina, describindo os seus aspectos esenciais e 
os distintos tratamentos que reciben. 

C
C
L 
 
C
A
A 
 
C
S
C 
 
C
C
E
C 

Exercicios orais e 
escritos 
-Exposición oral 
- Traballo escrito 
- Probas orais e 
escritas 

-.Describe as características 
esenciais dos xéneros literarios 
latinos e identifica e sinala a súa 
presenza en textos propostos. 
-Nomea autores representativos 
da literatura latina, 
encadrándoos no seu contexto 
cultural e citando e explicando 
as súas obras máis coñecidas. 
-Realiza comentarios de textos 
latinos situándoos no tempo, 
explicando a súa estrutura, se a 
extensión da pasaxe o permite, e 
as súas características esenciais, 
e identificando o xénero ao que 
pertencen. 
-Recoñece a través de motivos, 
temas ou personaxes a 
influencia da tradición 
grecolatina en textos de autores 
contemporáneos e sérvese deles 
para comprender e explicar a 
permanencia dos xéneros e dos 
temas procedentes da cultura 
grecolatina, describindo os seus 
aspectos esenciais e os distintos 
tratamentos que reciben. 

15 
sesi
ón 
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Obx 
Xect Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe 

C
. 
C
L
A 

Instrumentos  
avaliación 

Grao Mínimo 
Cumprimento. 

Tem
por/ 
sesi
óns 

 Bloque 5. Textos 
     

a) 
b) 
e) 
f) 

-  Tradución e interpretación de textos 
clásicos.  
-  Comentario e análise histórica, 
lingüística e literaria de textos clásicos 
orixinais. 
-  Coñecemento do contexto social, 
cultural e histórico dos textos 
traducidos.  
-  Identificación das características 
formais dos textos. 

1.  Realizar a tradución, interpretación e 
comentarios lingüísticos, históricos e 
literarios de textos de autores latinos. 
  2.  Utilizar o dicionario e buscar o termo 
máis apropiado na lingua propia para a 
tradución do texto.  
  3.  Identificar as características formais dos 
textos. 
  4.  Coñecer o contexto social, cultural e 
histórico dos textos traducidos 

1.1.  Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e 
sintáctica de textos clásicos para efectuar 
correctamente a súa tradución. 
1.2.  Aplica os coñecementos adquiridos para realizar 
comentarios lingüísticos, históricos e literarios de 
textos. 
2.1.  Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario 
para a tradución de textos, identificando en cada 
caso o termo máis apropiado na lingua propia en 
función do contexto e do estilo empregado polo 
autor. 
3.1.  Recoñece e explica a partir de elementos 
formais o xénero e o propósito do texto. 
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. 

C
C
L 
 
C 
D 
 
C
A
A 
 
C
S
C 
 

- Exercicios orais e 
escritos 
-  Probas orais e 
escritas 

-Utiliza adecuadamente a análise 
morfolóxica e sintáctica de 
textos clásicos para efectuar 
correctamente a súa tradución. 
-Aplica os coñecementos 
adquiridos para realizar 
comentarios lingüísticos, 
históricos e literarios de textos. 
-Utiliza con seguridade e 
autonomía o dicionario para a 
tradución de textos, 
identificando en cada caso o 
termo máis apropiado na lingua 
propia en función do contexto e 
do estilo empregado polo autor. 
-Recoñece e explica a partir de 
elementos formais o xénero e o 
propósito do texto. 
 

50 
sesión
s 

 Bloque 6. Léxico 
     

a) 
c) 
 

-  Ampliación de vocabulario básico latino: 
léxico literario e filosófico. 
-  Evolución fonética, morfolóxica e 
semántica do latín ás linguas romances. 
-  Palabras patrimoniais e cultismos. 
-  Expresións latinas incorporadas á lingua 
coloquial e á literaria. 
-  Etimoloxía e orixe das palabras da 
propia lingua. 

1.  Coñecer, identificar e traducir termos 
latinos pertencentes ao vocabulario 
especializado: léxico literario e filosófico. 
2.  Recoñecer os elementos léxicos latinos 
que permanecen nas linguas dos 
estudantes. 
3.  Coñecer as regras de evolución 
fonética do latín e aplicalas para realizar a 
evolución das palabras latinas. 
 

1.1.  Identifica e explica termos do léxico literario e 
filosófico, traducíndoos correctamente á propia 
lingua. 
1.2.  Deduce o significado de palabras e expresións 
latinas non estudadas a partir do contexto ou de 
palabras ou expresións da súa lingua ou doutras que 
coñece. 
2.1.  Identifica a etimoloxía e coñece o significado de 
palabras de léxico común e especializado da lingua 
propia. 
2.2.  Comprende e explica de xeito correcto o 
significado de latinismos e expresións latinas que se 
incorporaron a diferentes campos semánticos da 
lingua falada ou permaneceron na linguaxe xurídica, 
filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica. 
3.1.  Realiza evolucións de termos latinos a distintas 
linguas romances aplicando as regras fonéticas de 
evolución. 

C
C
L 
 
C
A
A 
 
C
C
E
C 

- Exercicios orais e 
escritos 
-Exposición oral 
- Traballo escrito 
- Probas orais e 
escritas 

-Identifica e explica termos do 
léxico literario e filosófico, 
traducíndoos correctamente á 
propia lingua. 
-Deduce o significado de 
palabras e expresións latinas non 
estudadas a partir do contexto 
ou de palabras ou expresións da 
súa lingua ou doutras que 
coñece. 
-Identifica a etimoloxía e coñece 
o significado de palabras de 
léxico común e especializado da 
lingua propia. 
-Comprende e explica de xeito 
correcto o significado de 
latinismos e expresións latinas 
que se incorporaron a diferentes 
campos semánticos da lingua 
falada ou permaneceron na 
linguaxe xurídica, 

10 
sesi
óns 
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3. Concrecións metodolóxicas. 
Consideramos que, de forma xeral, o proceso de ensinanza/aprendizaxe debe realizarse 
mediante as seguintes actividades, que aplicaremos en cada unidade:  
 

METODOLOXÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades de introdución e 
coñecementos previos 

Deben introducir o interese do alumnado polo que respecta á realidade que deben 
aprender. Son as que se realizan para coñecer as ideas, opinións, acertos ou erros 
dos alumnos e as alumnas sobre os contidos que se van desenvolver. 

Actividades de desenvolvemento 
Son as que permiten coñecer os conceptos, os procedementos ou as novas 
actitudes. 

Actividades de síntese-resumo 
Son aquelas que facilitan a relación entre os distintos contidos aprendidos e 
favorecen o enfoque globalizador. 

Actividades de consolidación, 
recuperación e ampliación 

Permiten contrastar as ideas novas coas previas dos alumnos e as alumnas, así como 
aplicar as aprendizaxes. 
Son as que se programan para os alumnos e as alumnas que non alcanzaron os 
coñecementos traballados. 
Son as que permiten afondar nos contidos a aqueles alumnos e as alumnas que 
realizaron correctamente as actividades de desenvolvemento. 

Actividades de avaliación 
Inclúen as actividades dirixidas á avaliación inicial, formativa e sumativa. 

 

4. Materiais e recursos didácticos 
 
Material fotocopiable preparado polo departamento: antoloxía de textos, temas de 
literatura e lingua, etc. 
Documentais, fragmentos de películas, libros de consulta, artigos de revistas. Medios 
audiovisuais; vídeo, DVD, Canon de vídeo, internet, aulas multimedia. 

5. Criterios de avaliación e cualificación 

Instrumentos e procedementos de avaliación.  

Instrumentos 
As cualificacións serán o resultado de:  
- Exercicios de control e probas escritas, atendendo aos contidos estudados. Neles será  
preciso acadar os niveis mínimos esixidos.  
- Presentación de sínteses e comentarios, realización de traballos, individuais ou en 
grupo, voluntarios ou obrigatorios, e informes sobre as actividades extraescolares que o 
departamento teña programadas.  
- Utilización dun vocabulario específico.  
- Realización dos exercicios e actividades propostos en clase.  
- Tamén serán tidas en conta as intervencións na clase: preguntas, opinións, respostas 
correctas, participación en debates.  
- Por outra parte, con carácter xeral, deberase avaliar:  
- A asistencia a clase e a regularidade no traballo escolar.  
- A utilización dun vocabulario específico filolóxico ao nivel de bacharelato.  
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- A claridade, precisión e rigor no uso da lingua.  
- A presentación correcta en traballos,  exames...  
- A actitude positiva, construtiva e colaboradora na aula.  
Os criterios seguidos para a avaliación deben estar de acordo cos obxectivos propostos 
inicialmente e coas actividades programadas. Debe atender a comprobar a eficacia do 
proceso seguido e ver se os materiais e actividades propostos son os axeitados, para 
poder varialos en caso necesario. Avaliarase o progreso do alumno, a programación e a 
metodoloxía empregada. A avaliación do alumnado deberá ser continua, comezando 
pola inicial, para comprobar os coñecementos previos, e seguindo pola formativa, 
durante todo o proceso, para finalizar por unha avaliación sumativa que indique o nivel 
de coñecementos acadado polos alumnos.  
Deberá ter en conta a adquisición das competencias básicas, os obxectivos, os contidos 
e os criterios de avaliación. Ademais de continua, debe ser individualizada e 
orientadora, é dicir, debe permitir comprobar os coñecementos e as capacidades que 
acada cada alumno, así como as súas dificultades para poder incorporar medidas de 
ampliación, enriquecemento, reforzo ou de adaptación que permitan garantir a 
adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo do 
alumnado e unha mellor adecuación da práctica docente.  
Deberemos tamén avaliar as actividades realizadas (adquisición de novos conceptos, 
procedementos e actitudes), como se desenvolveu na aula a programación, as relacións 
de comunicación/participación establecidas dentro do grupo-clase, e aqueles aspectos 
da estrutura do centro de ensino que non facilitasen a participación de 
alumnos/profesores no proceso educativo.  

Procedementos de avaliación  
- Observación do traballo do alumnado na clase, reflectida na caderno do profesor.  
- Rexistro das actividades orais e escritas, por medio de preguntas na clase ou controis 
escritos. Valorarase a capacidade de mellorar e a expresión correcta.  
- Valoración das intervencións na clase e dos traballos en grupo, participación en 
debates e postas en común, que permiten detectar a disposición dos alumnos a 
exercitar a tolerancia e respecto cara as opinións dos compañeiros.  
- Cualificación das actividades e traballos propostos, nos que se terá en conta a 
expresión escrita, capacidade de razoamento e presentación.  
- Realización, como mínimo, de dúas probas escritas  por avaliación que poderán 
constar de diferentes partes, en función do traballo previamente feito: Análise 
morfosintáctico e tradución dun texto, preguntas sobre os temas de literatura e de 
lingua (toponimia, latinismos,…). 
- Para superar as avaliacións é preciso que os alumnos/as acaden os niveis mínimos 
anteriormente expostos.  
O feito de ser un proceso de ensino-aprendizaxe continuo nos leva a propor que o 
alumno cunha avaliación suspensa se considere que a ten superada coa aprobación da 
seguinte. 
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Criterios de cualificación 
A cualificación de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións obtidas 
polo alumno nos seguintes apartados, de acordo coa ponderación proposta para cada 
un deles:  
Instrumentos de avaliación:  
a) Probas escritas (exames) cada proba valorarase de 0 a 10 puntos. A nota de este 
apartado será a media das cualificacións obtidas nas distintas partes que a compoñen.  
Ponderación: 90%.    
b) Exercicios ( actividades, traballos, exposicións, …) A cualificación deste apartado será 
a media das cualificacións obtidas en cada un dos exercicios nos que se terá en conta 
aspectos: puntualidade, atención, participación e ortografía.  
Ponderación: 10%.  
A valoración de cada proba do (apartado a) farase de acordo cos criterios de corrección 
que se establecerán ao inicio de cada unha.  
A valoración do apartado b realizarase do seguinte xeito:  
Na valoración dos exercicios e traballos teranse en conta:  
- Presentación: 20%.  
- Redacción: 30%.  
- Puntualidade, dentro do prazo: 10%.  
- Contidos: 40%.  
 
- Haberá unha proba escrita-obxectiva final no mes de maio, ao que irán o alumnado 
que teña algunha avaliación suspensa e constará de dúas partes: 
1ª parte: Se o alumno ten o apartado de teoría (latinismos, toponimia, temas de 
literatura) suspenso terá que examinarse deste, cuxa ponderación será do 30 %. 
2ª  parte: Constará dun texto que o alumno terá que analizar morfosintácticamente e 
traducir. Esta parte ponderará o 70 % da cualificación se o alumno tivo que facer a 1ª 
parte, en caso contrario ponderará o 100%. E dentro desta 2ª parte, a parte 
morfosintáctica valorarase con ata un 30 % e a tradución  con ata un 70%. 
- Na Convocatoria Extraordinaria aplicarase o mesmo criterio que no exame final da 
Avaliación Final  de maio. 

 

Recuperación da materia pendente 
 
Aqueles alumnos que teñan o Latín I pendente terán opción a superalo por 3 vías: 
1ª. Superando os dous exames parciais que se farán, un a finais de xaneiro/principios de 
febreiro e outro a finais de marzo, ou 
2ª. Superando un exame final, que se realizará como moi tarde a mediados de maio. 
O alumno será informado dos contidos dos que será avaliado. 
3ª. Se o alumno aprobase o Latín II, entenderase que ten superado o Latín I. 
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6. Medidas de atención á diversidade 
 
Un dos principios básicos que debe ter en conta a intervención educativa é o da 
individualización, consistente en que o sistema educativo ofreza a cada alumno ou 
alumna a axuda pedagóxica que este necesite en función das súas motivacións, 
intereses e capacidades de aprendizaxe. Xorde diso a necesidade de atender esta 
diversidade. Nun momento, o Bacharelato, en que as diferenzas persoais en 
capacidades específicas, motivación e intereses adoitan estar bastante definidas, a 
propia organización do ensino permite que os propios alumnos e alumnas dean resposta 
a esta diversidade mediante a elección de modalidades e optativas. Non obstante, 
desde as propias materias é conveniente dar resposta a un feito constatable: a 
diversidade de intereses, motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe que os 
alumnos e as alumnas manifestan.  
Dar resposta a esta diversidade non é tarefa doada, pero si necesaria, pois a intención 
última de todo proceso educativo é lograr que os alumnos e as alumnas acaden os 
obxectivos propostos. Xa se apuntaron ao longo desta programación algúns 
procedementos para acometer esta tarefa. No apartado anterior mencionabamos como 
actividades de coñecementos previos: 
- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo profesorado, 
co fin de facilitar unha idea precisa de onde se parte. Para iso pódese tomar como punto 
de partida o texto traducido inicial de cada tema, ou algún outro dos incluídos no 
material didáctico para o profesorado que se considere máis adecuado. 
- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a 
comprensión da unidade, tomando nota das lagoas ou dificultades detectadas. 
- Introdución de cada aspecto lingüístico, sempre que iso sexa posible, mediante as 
semellanzas ou permanencia destes na lingua propia do alumnado. 
Con isto adoptamos un excelente punto de partida, o coñecemento e constatación da 
variedade de coñecementos, para poder darlle resposta. Nas actividades de 
consolidación mencionabamos: 
- Realización de exercicios apropiados e o necesariamente abundantes e variados 
que sexa preciso, co fin de afianzar os contidos lingüísticos, culturais e léxicos 
traballados na unidade. 
Esta variedade de exercicios cumpre así mesmo a finalidade que estamos estudando.  
As distintas formas de agrupamento dos alumnos e as alumnas e a súa distribución na 
aula inflúen sen dúbida en todo o proceso. Entendendo o proceso educativo como un 
desenvolvemento comunicativo, é de grande importancia ter en conta o traballo en 
grupo, este aplicarase en función das actividades que se vaian realizar, concretamente 
nos procesos de análise e comentario de textos, pois consideramos que a posta en 
común de conceptos e ideas individuais xera unha dinámica creativa e de interese nos 
alumnos e as alumnas. 
Concederase, non obstante, grande importancia noutras actividades ao traballo persoal 
e individual, en concreto aplicarase nas actividades de síntese/resumo e nas actividades 
de consolidación, así como nas de recuperación e ampliación. 
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Habemos de acometer, pois, o tratamento da diversidade no Bacharelato desde dúas 
vías: 
  1. A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas 
fases: a información xeral e a información básica, que se tratará mediante esquemas, 
resumos, paradigmas, etc. 
  2. A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades 
constitúen un excelente instrumento de atención ás diferenzas individuais dos alumnos 
e as alumnas. A variedade e abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade 
permite adaptarse, como dixemos, ás diversas capacidades, intereses e motivacións. 

7. Temas transversais 
        Os elementos transversais preséntanse como un conxunto de contidos que 
interactúan en todas as áreas do currículo escolar, e o seu desenvolvemento afecta á 
globalidade do mesmo. Os temas transversais deben impregnar a actividade docente e 
estar presentes   na   aula   de   forma   permanente,  xa   que   se   refiren   a   problemas   
e preocupacións   fundamentais   da   sociedade.   Consideraranse   todos   aqueles   que, 
dalgunha maneira, contribúan ao correcto coñecemento e comprensión do conxunto 
das materias do currículo e non só da materia de latín (comprensión lectora, expresión 
oral e escrita, comunicación audiovisual, tecnoloxías da información e comunicación, o 
emprendemento e a educación cívica e constitucional). 
 
 Nos  textos   analizaranse   as  aportacións  de  personaxes  históricos  a   prol     da 
convivencia e da paz. Tras coñecer as formas de organización social da República 
romana, realizaranse coloquios sobre se algunhas actitudes discriminatorias daqueles 
tempos sobreviven na actualidade e mostrarase un compromiso persoal para respectar 
os dereitos das persoas. 
 
 Valoraranse  os  elementos  sociais,  culturais  e  políticos  da  antigüidade  romana,  
sabendo extraer o positivo e trasladándoo ao presente. A crítica da sociedade romana 
permite unha mellor educación para a democracia. 
 
 Proporanse actividades relacionadas co recoñecemento en textos clásicos e actuais 
de situacións nas que se produza calquera tipo de discriminación por razón de sexo, a 
fin de aportar posibles solucións para evitar a discriminación; alcanzarase o compromiso 
de  evitar,  en  calquera  situación  comunicativa  ou  nacida  da  convivencia,  formas, 
termos e expresións que denoten discriminación. 

Aplicación das Tecnoloxías da información e comunicación 
Nesta materia aplícanse habitualmente estas tecnoloxías de diversos modos: 

- Búsqueda, selección e tratamento da información dixital. 
- Propóñense actividades relativas á recollida, selección e análise da información, 

aplicando técnicas de síntese, como a identificación de palabras clave e a 
distinción entre ideas principais e secundarias. 

- Búsqueda   de   vídeos    en   Youtube, Vimeo, ...    
- Utlización en clase do proxector como ferramenta didáctica e para presentación de 

traballos dos alumnos. 
- Utilización do email para enviar e recibir información didáctica. 
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- Creación de presentacións en Powerpoint. 

8. Actividades complementarias e extraescolares 
Como consecuencia derivada da COVID-19 este curso non hai prevista a 
realización de ningunha actividade extraescolar. 

9. Participación no plan lector  
O aporte deste departamento ao desenrolo do PLC ven dado polo feito de que os 
alumnos lerán unha serie de textos de autores latinos, e por tanto, universais. 

10.  Proxecto lingüístico de centro 
  Introdución 
 O noso centro ten xa elaborado o Proxecto Lingüístico de centro para mellorar a 
competencia comunicativa do alumnado, a través da acción coordinada de todos os 
membros da comunidade educativa. 
Dentro desta coordinación, seguindo o Decreto 86/2015, Cap. I 27.5, todos os 
departamentos de linguas do Centro está a desenvolver os seguintes acordos: 
 10.1- Criterios metodolóxicos básicos. A comisión reunirase mensualmente para 
debater e tomar acordos sobre a distribución dos contidos para o desenvolvemento do 
currículo. 
 10.2- Terminoloxía que se vai empregar. Dentro destes acordos, estamos inmersos 
na elaboración da terminoloxía axeitada a empregar polo alumnado para aunar criterios 
que faciliten o seu proceso de aprendizaxe lingüística. 
 
 1º e 2º ESO: 
Morfoloxía. Categorías: artigo, substantivo (e non nome) , adxectivos determinativos 
(posesivos, demostrativos, indefinidos) , verbo: Manteranse as dúas terminoloxías en 
cada unha das linguas na que máis se usa (indicativo: presente, pretérito perfecto -cast-
/pretérito -gal-, pretérito imperfecto -cast-/copretérito, pretérito pluscuamperfecto -
cast-/antepretérito -gal-, condicional -cast-/postpretérito -gal- subxuntivo: presente, 
pretérito imperfecto -cast-/pretérito -gal-) 
 
Sintaxe. Falarase de determinantes referido a artigo e adxectivos determinativos. 
Falarase de sintagmas: SN, SAdx, SPrep, SVerb… 
 
 3º, 4º ESO e Bacharelato: 
 Complemento Directo / Complemento Indirecto / Complemento Circunstancial / 
Complemento Predicativo / Complemento de Réxime ou Suplemento / Atributo…. 
 Frase en 3º e 4º de ESO: Frase Nominal (Det/Núcleo/Modificador); Frase 
Preposicional (Enlace/Término) 
 
 1º de Bach: 
Morfoloxía. Adverbio: usarase a mesma terminoloxía en todas as linguas. 
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.Sintaxe. A análise sintáctico-funcional farase en forma de árbore ata 
chegar á análise morfolóxica. 
 
    
Usarase o termo frase. 
 
Falarase de claúsula e non de oración.? 
 
O se. Non se usará o "se voz media".  
 O se aspectual -cast- = o se ético -gal-; sen función sintáctico-textual. 
Hai verbos non pronominais, pronominais (haberá que explicarlle ao alumnado que 
algúns verbos son pronominais nunha lingua e noutra non), pasiva reflexa (en 3ª persoa 
sing ou pl). 
Manterase o termo dativo ético en galego, mentres en castelán falaremos de dativo 
aspectual ("No me come nada") 
 
 A partir de 4º de ESO: 
Segundo os seus compoñentes a oración pode ser: Oración simple (claúsula) ou 
oración composta: xuxtaposta (por coordinación ou subordinación); coordinada e 
subordinada. 
A nivel oracional falaremos de oracións subordinadas e interordinadas (bimembres). 
A clasificación das oracións subordinadas: substantivas, adxectivas e adverbiais propias 
(de lugar, modais e temporais) e impropias (causais, finais, concesivas e condicionais) 
 
 10.3.- Tratamento dos contidos, criterios de avaliación e estándares de 
aprendizaxe. 
 

1. Contidos. Trataranse nas xuntanzas que a comisión teña ao longo do curso  de 
maneira que se evite a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera 
lingua. 

2. Criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe. A comisión aínda  non  
tomou ningún acordo. 
 

Nota: No momento no que se aprobe en Consello Escolar introduciranse as 
modificacións correspondentes. 

11. Procedementos de avaliación da práctica docente 
- Consultar aos alumnos, mediante un cuestionario, sobre as dificultades de 
aprendizaxe, para comprobar se a programación se adecúa ás súas necesidades.  
- Elaborar un balance a final de curso a fin de analizar criticamente a intervención 
educativa e tomar decisións cara o futuro. (Ao final deste documento inclúese unha 
rúbrica coma Anexo VI) 
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12. Información e dispoñibilidade da programación didáctica 
 
Este documento estará disposición dos alumnos e dos seus titores legais na Xefatura de 
estudos e no Departamento de Latín para a súa consulta, tamén na web do centro. 
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Anexo I. Rúbrica para avaliar a resolución de exercicios escritos 
 
Nome e apelidos:_____________________________________________________________  Grupo: _____________  Data: ____________ 
 

 EXCELENTE MOI AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

NÚMERO  
DE EXERCICIOS 
RESOLTOS 

Realiza o 90 % dos 
exercicios que se 
propoñen. 

 Realiza entre o 90 e o 
80% dos exercicios que 
se propoñen. 

 Realiza entre o 80 e o 
70% dos exercicios que 
se propoñen. 

 Realiza entre o 70 e o 
60% dos exercicios que 
se propoñen. 

 Realiza menos do 60% 
dos exercicios que se 
propoñen. 

 

PROCEDEMENTO  
E RESULTADOS DOS 
EXERCICIOS RESOLTOS 

Desenvolve o 
procedemento, 
detállao, preséntao 
organizadamente e 
obtén o resultado 
correcto. 

 Desenvolve o 
procedemento, 
detállao, preséntao 
pouco organizado e 
obtén o resultado 
correcto. 

 Desenvolve o 
procedemento, 
detállao, non o organiza 
e obtén o resultado 
correcto. 

 Desenvolve o 
procedemento e obtén 
o resultado correcto. 

 Non desenvolve o 
procedemento e non 
obtén o resultado 
correcto. 
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Anexo II. Rúbrica para avaliar un exame escrito 
 
Nome e apelidos:_____________________________________________________________  Grupo: _____________  Data: ____________ 

 
 

 EXCELENTE MOI AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

PRECISIÓN NAS 
RESPOSTAS 

Todas as respostas 
desenvolven o tema con 
claridade, precisión e 
concisión. 

 Case todas as respostas 
desenvolven o tema con 
claridade, precisión e 
concisión. 

 A maioría das respostas 
desenvolven o tema con 
claridade, precisión e 
concisión. 

 Poucas respostas 
desenvolven o tema con 
claridade, precisión e 
concisión. 

 A maioría das respostas 
non desenvolven o 
tema con claridade, 
precisión e concisión. 

 

PRESENTACIÓN 

Todas as respostas 
están presentadas con 
limpeza e pulcritude. 

 Case todas as respostas 
están presentadas con 
limpeza e pulcritude. 

 A maioría das respostas 
están presentadas con 
limpeza e pulcritude. 

 Poucas respostas están 
presentadas con limpeza 
e pulcritude. 

 A maioría das respostas 
non están presentadas 
con limpeza e 
pulcritude. 

 

NÚMERO  
DE PREGUNTAS 
RESPONDIDAS 

Todas as preguntas 
están respondidas. 

 Respondeu polo menos 
o 90% das preguntas. 

 Respondeu polo menos o 
80% das preguntas. 

 Respondeu polo menos 
o 70% das preguntas. 

 Respondeu menos do 
70% das preguntas. 

 

GRAMÁTICA  
E ORTOGRAFÍA 

Non hai erros 
gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación e o texto 
lese con fluidez. 

 Case non hai erros 
gramaticais, ortográficos 
ou de puntuación e o 
texto lese con fluidez. 

 Hai dous erros 
gramaticais, ortográficos 
ou de puntuación, e o 
texto ten algunha 
dificultade para 
entenderse. 

 Hai tres erros 
gramaticais, ortográficos 
ou de puntuación, e o 
texto enténdese con 
dificultade. 

 Hai máis de tres erros 
gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación, e o texto 
non se entende. 
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Anexo III. Rúbrica para avaliar a realización e presentación de traballos escritos 
 
Nome e apelidos:_____________________________________________________________  Grupo: _____________  Data: ____________ 
 

 EXCELENTE MOI AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

REDACCIÓN 

O traballo está ben 
estruturado e cumpre na 
súa totalidade coa 
estrutura de introdución, 
desenvolvemento e 
conclusión. 

 O traballo está ben 
estruturado nun 80% e 
cumpre na súa totalidade 
coa estrutura de 
introdución, 
desenvolvemento e 
conclusión. 

 O traballo está ben 
estruturado nun 50% e 
cumpre na súa totalidade 
coa estrutura de 
introdución, 
desenvolvemento e 
conclusión. 

 O traballo está ben 
estruturado nun 50% pero 
non cumpre coa estrutura 
de introdución, 
desenvolvemento e 
conclusión. 

 O traballo non está 
estruturado e ten 
introdución, 
desenvolvemento e 
conclusión. 

 

ORTOGRAFÍA 

O texto non presenta erros 
ortográficos (puntuación, 
acentuación e gramática). 

 O texto ten menos de 3 
erros ortográficos 
(puntuación, acentuación e 
gramática). 

 O texto ten entre 4 e 6 erros 
ortográficos (puntuación, 
acentuación e gramática). 

 O texto ten entre 6 e 10 erros 
ortográficos (puntuación, 
acentuación e gramática). 

 O texto ten máis de 10 
erros ortográficos. 

 

EXTENSIÓN 

O exercicio escrito 
adáptase á extensión 
esixida (2, 3 ou 4 páxinas). 

 O exercicio escrito presenta 
media páxina máis da 
extensión esixida. 

 O exercicio escrito presenta 
unha páxina máis da 
extensión esixida. 

 O exercicio escrito presenta 
dúas páxinas máis da 
extensión esixida. 

 O exercicio escrito 
presenta máis de dúas 
páxinas da extensión 
esixida. 

 

CONTIDO 
Trátase o contido que se 
pediu. 

 Nalgúns parágrafos non se 
trata nada do contido que 
se pediu. 

 Un 60% do texto non ten 
relación co contido que se 
pediu. 

 Algúns parágrafos fan 
alusión ao tema pedido. 

 Só se menciona o tema 
pedido, pero non se trata. 

 

ARGUMENTACIÓN 
DE IDEAS 

Presenta ideas ben 
argumentadas e sen erros. 

 Presenta ideas ben 
argumentadas pero con 
algún erro. 

 Presenta ideas que 
argumenta con debilidade. 

 Presenta ideas sen 
argumentar. 

 Non presenta ideas e as 
que presenta non están 
argumentadas. 

 

PRESENTACIÓN  
E LIMPEZA 

O traballo está presentado 
con pulcritude e limpeza. 

 O traballo está presentado 
con pulcritude pero ten un 
risco. 

 O traballo está presentado 
con pulcritude pero ten 
dous ou tres riscos. 

 O traballo ten dobreces e 
máis de tres riscos. 

 O traballo está presentado 
con un gran número de 
dobreces e riscos. 

 

TEMPO 
DE ENTREGA 

A entrega realízase na data 
indicada. 

 A entrega realízase cun día 
de atraso. 

 A entrega realízase con 
dous días de atraso. 

 A entrega realízase con tres 
días de atraso. 

 A entrega realízase despois 
de pasados tres días da 
data indicada. 
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Anexo IV. Rúbrica para avaliar a exposición oral de traballos 
 
Nome e apelidos:_____________________________________________________________  Grupo: _____________  Data: ____________ 

 EXCELENTE MOI AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

PRESENTACIÓN 

O alumno preséntase de xeito 
formal e dá a coñecer o tema 
da presentación e o obxectivo 
que pretende. 

 O alumno preséntase de forma 
rápida e dá a coñecer o tema 
da presentación e o obxectivo 
que pretende. 

 O alumno preséntase de forma 
rápida e comeza a súa 
exposición sen mencionar o 
tema do que trata. 

 O alumno preséntase sen dicir 
o seu nome e menciona o tema 
de forma moi xeral. 

 Empeza a súa exposición sen 
facer unha presentación inicial. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Utiliza un vocabulario 
adecuado e a exposición é 
coherente. 

 O vocabulario é adecuado e a 
exposición é clara. 

 Fáltalle vocabulario e ten algún 
problema para expresar 
correctamente as súas ideas. 

 Manexa un vocabulario moi 
básico e ten problemas para 
transmitir con claridade as súas 
ideas. 

 Ten un vocabulario moi básico 
e non logra transmitir con 
claridade as súas ideas. 

 

VOLUME DE VOZ 

O seu volume de voz é 
adecuado, suficientemente 
alto como para ser escoitado 
desde todas as partes da aula, 
sen ter que berrar. 

 O seu volume de voz é 
adecuado e alto para ser 
escoitado por todos, aínda que, 
ás veces, cando dubida, baixa o 
volume. 

 Non é escoitado por toda a aula 
cando fala en voz alta, agás se 
se sente moi seguro e aumenta 
o seu volume de voz por uns 
segundos. 

 O seu volume de voz é medio e 
ten dificultades para ser 
escoitado por todos na aula. 

 O seu volume de voz é moi 
baixo como para ser escoitado 
por todos na aula. 

 

EXPRESIVIDADE 

As súas expresións faciais e a 
súa linguaxe corporal xeran un 
forte interese e entusiasmo 
sobre o tema nos outros. 

 Expresións faciais e linguaxe 
corporal que xeran en moitas 
ocasións interese e 
entusiasmo, aínda que 
algunhas veces se perde e non 
presenta toda a información. 

 Expresións faciais e linguaxe 
corporal que xeran nalgunhas 
ocasións interese e entusiasmo, 
aínda que moitas veces se perde 
e non presenta toda a 
información. 

 As súas expresións faciais e a 
súa linguaxe corporal mostran 
unha actitude pasiva e non 
xeran moito interese, pero 
algunhas veces, cando fala de 
algo que lle gusta moito, é 
capaz de mostrar algo de 
entusiasmo. 

 Moi pouco uso de expresións 
faciais ou linguaxe corporal. 
Non xera interese na forma de 
falar. 

 

INCLUSIÓN  
DOS ASPECTOS 
RELEVANTES 

Expón claramente o traballo e 
achega referencias aos 
coñecementos traballados. 

 Expón claramente o traballo, 
pero non relaciona toda a 
exposición cos coñecementos 
traballados. 

 Expón claramente o traballo, 
pero non o relaciona cos 
coñecementos traballados. 

 Ten dificultade para expoñer o 
traballo porque non entende os 
coñecementos traballados. 

 Non expón o traballo nin 
coñece os conceptos 
traballados necesarios para a 
súa realización. 

 

EXPLICACIÓN  
DO PLAN  
DE TRABALLO 

Explica cada paso con detalle, 
con lóxica e cronoloxicamente 
na orde na que o realizou. 

 Explica todos os pasos 
claramente, pero leouse un 
pouco coa orde. 

 Explica todos os pasos 
claramente, pero leouse na orde 
e foi necesario reorganizalo a 
través de preguntas. 

 Presenta dificultade á hora de 
diferenciar os pasos que deu e 
necesita axuda para explicalos 
con claridade. 

 Non identifica os pasos que 
deu nin é capaz de reconducir 
o discurso de forma guiada. 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

A exposición acompáñase con 
soportes audiovisuais en 
diversos formatos, 
especialmente atractivos e de 
moita calidade. 

 Soporte visual adecuado e 
interesante na súa xusta 
medida. 

 Soporte visual adecuado.  Soporte visual non adecuado.  Sen soporte visual.  
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TEMPO 

O alumno utilizou o tempo 
adecuado e cerrou 
correctamente a súa 
presentación. 

 O alumno utilizou un tempo 
axustado ao previsto, pero cun 
final precipitado ou 
excesivamente longo por falta 
de control do tempo. 

 O alumno utilizou o tempo 
adecuado, pero faltoulle cerrar 
a súa presentación; ou ben non 
utilizou o tempo adecuado, pero 
incluíu todos os puntos da súa 
presentación. 

 Excesivamente longo ou 
insuficiente para poder 
desenvolver o tema 
correctamente. 

 O alumno esqueceu por 
completo o tempo que tiña e 
saíu do tema. 

 

Anexo V. Rúbrica para avaliar unha lectura crítica 
 
Nome e apelidos:_____________________________________________________________  Grupo: _____________  Data: ____________ 

 EXCELENTE MOI AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

CLARIDADE  
DE EXPOSICIÓN 
DAS IDEAS 

As ideas están ben 
estruturadas en parágrafos 
claramente definidos e 
acordes coas ideas máis 
importantes do texto. 

 A estrutura dos parágrafos 
está acorde coas ideas do 
texto. 

 A estrutura dos parágrafos é 
sinxela, pero correcta, 
acorde coas ideas do texto. 

 A estrutura está pouco 
definida. 

 O texto non ten estrutura 
lóxica nos seus parágrafos 
ou simplemente non se fai 
separación de ideas 
mediante parágrafos, é un 
só parágrafo sen estrutura. 

 

CRÍTICA 

Analiza todas as ideas que 
expón o autor, establece 
comparacións con outros 
autores e textos, e 
proporciona a súa opinión 
acerca do tema, 
fundamentada no 
coñecemento deste e 
documentada con outras 
lecturas. 

 Analiza todas as ideas que 
expón o autor, establece 
comparacións con outros 
autores e textos, e 
proporciona a súa opinión 
acerca do tema, pero non 
está ben fundamentada no 
coñecemento deste nin 
documentada con outras 
lecturas. 

 Identifica as ideas do autor, 
analízaas e desenvólveas 
pero sen comentarios. 

 Identifica as ideas do autor, 
pero non as analiza e non 
as comprende con 
claridade. 

 Non identifica as ideas do 
autor e mostra confusión 
de ideas. 

 

FONTE 

A fonte está citada 
correctamente. 

 A fonte está citada, pero 
falta un dato. 

 A fonte está citada, pero 
faltan algúns datos. 

 A fonte está citada, pero de 
xeito incorrecto: inclúe 
datos que non 
corresponden e omite 
outros que si son 
importantes segundo o 
establecen as 
metodoloxías. 

 A fonte non está citada ou 
está mal citada, de tal 
forma que é imposible 
acceder a ela coa 
información 
proporcionada. 

 

GRAMÁTICA  
E ORTOGRAFÍA 

Non hai erros gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación. 

 Case non hai erros 
gramaticais, ortográficos 
ou de puntuación. 

 Existen dous erros 
gramaticais, ortográficos ou 
de puntuación. 

 Existen tres erros 
gramaticais, ortográficos ou 
de puntuación. 

 Existen máis de tres erros 
gramaticais, ortográficos 
ou de puntuación. 
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EXTENSIÓN 

A extensión do texto é a 
adecuada, pois presenta a 
totalidade de ideas 
importantes do contido 
lido, ademais dunha 
reflexión do alumno. 

 A extensión do texto é 
adecuada, pois presenta 
case a totalidade de ideas 
importantes do contido. 

 A extensión do texto é 
pouco adecuada, pois é 
lixeiramente curto ou 
lixeiramente extenso. 

 A extensión do texto é 
inadecuada, pois non trata 
a totalidade das ideas do 
contido ou ben é máis 
extenso do conveniente. 

 A extensión do texto é 
completamente 
inadecuada: é demasiado 
breve ou demasiado 
extenso. 
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Anexo VI. Desenvolvemento da ensinanza 
 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS 
DE MELLORA 

DE
SE

N
VO

LV
EM

EN
TO

 D
A 

EN
SI

N
AN

ZA
 

  1.  Resume as ideas fundamentais discutidas antes de 
pasar a unha nova unidade ou tema con mapas 
conceptuais, esquemas... 

  

  2.  Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é 
posible, cos xa coñecidos; intercala preguntas 
aclaratorias; pon exemplos... 

  

  3.  Ten predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer 
asesorías dentro e fóra das clases.   

  

  4.  Optimiza o tempo dispoñible para o 
desenvolvemento de cada unidade didáctica.  

  

  5.  Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar 
os contidos na aula. 

  

  6.  Promove o traballo cooperativo e mantén unha 
comunicación fluída cos estudantes. 

  

  7.  Desenvolve os contidos dunha forma ordenada e 
comprensible para os alumnos e as alumnas. 

  

  8.  Presenta actividades que permitan a adquisición 
dos estándares de aprendizaxe e as destrezas 
propias da etapa educativa. 

  

  9.  Presenta actividades de grupo e individuais.   
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