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COMPOSICIÓN  DO DEPARTAMENTO DE LATÍN  

O Departamento de Latín durante o curso 2021-2022 é un departamento unipersoal,  está 

formado pola profesora Eva María Vilariño Mato, con destino definitivo no centro,  que imparte 

a materia de  Latín  en  4º da ESO ( 3 horas ), Latín 1º BAC (4 horas ), Latín 2º BAC (4 horas).  A 

profesora completa o seu horario impartindo o Ámbito de Comunicación en Ensinanzas Básicas 

Iniciais (5 horas) e Reforzo educativo (4 horas).  

 

 

O  IES de Melide está situado nun contexto maioritariamente rural, cun pequeno núcleo urbano 

na vila onde está ubicado o centro, recibindo preferentemente alumnado dos concellos de 

Melide, Toques e Santiso.   

O estudo do latín como lingua flexiva proporciona mediante a comparación unha sólida base 

para o estudo e o perfeccionamento progresivo no manexo doutras linguas, como o francés e o 

portugués, ademais de castelán, linguas cursadas  polo alumnado na  ESO  e en Bacharelato.    

A materia de Latín na etapa da ESO ten como principal finalidade introducir o alumnado no 

coñecemento dos aspectos esenciais da lingua e da cultura latinas, facendo fincapé ao mesmo 

tempo no papel que estas desempeñan en tanto que orixe e fundamento das linguas romances : 

neste sentido a semellanza entre a lingua galega e castelá e a latina  facilitaría, de entrada, a 

asimilación da parte léxica e mesmo de certos aspectos gramaticais do latín. 

Esta mesma perspectiva está tamén presente no currículo básico para Bacharelato.  

O estudo da herdanza clásica, obxecto desta materia, non só está presente na lingua latina, pois 

abordará tamén os diferentes aspectos que se inclúen no que coñecemos como civilización 

latina, berce da Europa actual. Ademais da descrición do seu marco xeográfico e do estudo dos 

principais fitos históricos, haberá lugar tamén para unha análise das súas estruturas 

sociopolíticas, da súa vida cotiá, e manifestaciónsculturais como os espectáculos públicos ou as 

súas creacións literarias e artísticas, a enxeñaría e o urbanismo, a mitoloxía e a relixión.   

Partindo desta perspectiva, o estudo da materia organízase en bloques que, con lixeiros matices, 

se repiten en todos os cursos.  

A comunicación lingüística é a competencia clave que máis presenza terá na materia de Latín, 

xa que o estudo da lingua latina, da súa orixe e evolución, do seu funcionamento interno, do 

seu léxico e dos seus textos redundará sen dúbida nun maior coñecemento e dominio das 

linguas propias. Non obstante, deberase ter en conta tamén o tratamento das outras 

competencias.  

 

 

Están recollidos e relacionados nas táboas do punto 4.  

1.-Introdución e contextualización 

2.- Competencias claves. Estándares de aprendizaxe avaliables 
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 ( adaptados ao contexto do centro e do alumnado): BACHARELATO 

1 

 Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 
Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade. 

2 
 Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable 
e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

3 

 Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 
particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación 
das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención 
especial ás persoas con discapacidade. 

4 
 Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

5 
 Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 
castelá. 

6  Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

7 
 Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

8 
Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

9 
 Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

10 

 Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego 

11 
Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  

12 
Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes 
de formación e enriquecemento cultural. 

13 
Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

14 Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

15 
 Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á 
súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Obxectivos 
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 ( adaptados ao contexto do centro e do alumnado): ESO 

1 

Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e 
a igualdadede trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns 
dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

22 
Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e 
como medio de desenvolvemento persoal. 

3 

Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia 
contra a muller. 

4 
Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 

calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

5 
Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 
novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo 
dastecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

6 

Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 
materias, así como coñecer 
e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento 
e da experiencia. 

7 
Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades 

8 
Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 
na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura 
e no estudo da literatura. 

9 Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

10 

Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 
homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras 
culturas do mundo 

11 

Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar 
as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a 
educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa 
diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, 
o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa 
mellora. 

12 
Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 

13 

Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito 

14 

Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 
para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 
expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

 

 

 

 

3.-Obxectivos 
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4. Secuenciación e temporalización dos contidos 4º ESO  LATÍN 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 

avaliación Tema / 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

1ª Avaliac. 

B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES     

1 

B1.1 Marco xeográfico da lingua 

1 
Setem. 

Out 
8 

 

B1.2 O indoeuropeo. Linguas indoeuropeas e familias lingüísticas  

B1.3 Linguas de España: linguas romances e non romances  

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos  

2 

B2 BLOQUE 2:  SISTEMA DE LINGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

1,2 

 
Out. 9 

 

B2.1 Orixes da escritura. Sistemas de escritura.  

B2.2 Orixe e evolución do alfabeto latino.  

B2.3  Pronuncia do latín  

B3 BLOQUE 3. MORFOLOXÍA  

B3.1 Formantes das palabras  

B3.2 Tipos de palabras: variables e invariables.  

B3.3 Concepto de declinación  

B3.4 Flexión nominal:substantivos 1ªdeclinación  

B7 BLOQUE 4.SINTAXE  

B4.1 Elementos da oración  

B4.2 Casos latinos  

 BLOQUE 7. LÉXICO  

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

 

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos  

B7.3 Locucións latinas de uso actual  

B1 BLOQUE 1. O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos  

B1.5 
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 
ao galego e ao castelán. 

x 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

B3 BLOQUE 3. MORFOLOXÍA 

 

 

 

3 

 

 

 

Nov. 
10 

 

B3.1 Formantes das palabras  

B3.2 Tipos de palabras: variables e invariables.  

B3.3 Concepto de declinación     

B3.4 Flexión nominal: substantivos, adxectivos 1ª , 2ªdeclinación  

B4 BLOQUE 4. SINTAXE  

B4.1 Elementos da oración  

B4.2 Casos latinos  

B4.3 Concordancia  

B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas  

B6 BLOQUE 6. TEXTOS  

B6.1 Análise morfolóxica e  sintáctica.  

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias.  

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución. x 

B6.4 
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados 

ou traducidos. 
 

B6.5  Produción de pequenos textos propios en lingua latina.  

B7 BLOQUE 7. LÉXICO  

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

frecuencia 
 

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos  

B7.3 Locucións latinas de uso actual  

 BLOQUE 1. O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos  

B1.5 
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

4 

B3 BLOOQUE 3. MORFOLOXÍA 

4 
Nov/ 

Dec. 
10 

 

B3.1 Formantes das palabras  

B3.2 Tipos de palabras: variables e invariables.  

B3.3 Concepto de declinación e conxugación.    

B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos  

B3.5 Flexión verbal  

B4 BLOQUE 4. SINTAXE  

B4.1 Elementos da oración  

B4.2 Casos latinos  

B4.3 Concordancia  

B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas  

B6 BLOQUE 6. TEXTOS  
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B6.1 Análise morfolóxica e sintáctica.  

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias  

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución  

B6.4 
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados 

ou traducidos. 
 

B6.5  Produción de pequenos textos propios en lingua latina.  

B7 BLOQUE 7. LÉXICO  

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

frecuencia 
 

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos  

B7.3 Locucións latinas de uso actual  

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.  

B1.5 
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán 
 

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN  

B5.1 Períodos da historia de Roma x 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 

avaliación Tema / 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

2ª Avaliac. 

B3 BLOQUE 3. MORFOLOXÍA     

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

B3.4 Flexión nominal:  3ª declinación  

 

 

 

5 

 

 

Xan 8 

 

B3.5 Flexión verbal  

B4 BLOQUE 4. SINTAXE  

B4.1 Elementos da oración  

B4.2 Casos latinos  

B4.3 Concordancia  

B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas  

B4.5 Oración composta: oracións coordinadas.   

B6 BLOQUE 6. TEXTOS  

B6.1 Análise morfolóxica e  sintáctica.  

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias  

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución  

B6.4 
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados 

ou traducidos. 
 

B6.5  Produción de pequenos textos propios en lingua latina.  

B7 BLOQUE 7. LÉXICO  

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

frecuencia 
 

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos  

B7.3 Locucións latinas de uso actual  

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.  

B1.5 
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán 
 

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN  

B5.2 Organización política e social de Roma: as clases sociais  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

B3 BLOQUE3. MORFOLOXÍA 
 

 

 

6 

 

 

Xan/ 

Feb. 
12 

 

B3.4 Flexión nominal: 3ª declinación: substantivos e adxectivos  

B3.5 Flexión verbal  

B4 BLOQUE 4. SINTAXE  

B4.1 Elementos da oración  

B4.2 Casos latinos  

B4.3 Concordancia  

B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas  

B4.5 Oración composta: oracións coordinadas.   

B6 BLOQUE 6. TEXTOS  

B6.1 Análise  morfolóxica e  sintáctica   
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6 

 

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias  

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución  

B6.4 
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados 

ou traducidos. 
 

B6.5  Produción de pequenos textos propios en lingua latina.  

B7 BLOQUE 7. LÉXICO  

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

frecuencia 
 

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos  

B7.3 Locucións latinas de uso actual  

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.  

B1.5 
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán 
 

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN  

B5.2 Organización política e social de Roma x 

 

 

 

7 

 

B3 BLOQUE3. MORFOLOXÍA 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Feb./ 
Mar. 

10 

 

B3.4 Flexión nominal: 4ª declinación   

B3.5 Flexión verbal  

B4 BLOQUE 4. SINTAXE  

B4.1 Elementos da oración  

B4.2 Casos latinos  

B4.3 Concordancia  

B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas  

B4.5 Oración composta: oracións coordinadas.   

B6 BLOQUE 6. TEXTOS  

B6.1 Análise morfolóxica e  sintáctica   

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias  

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución  

B6.4 
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados 

ou traducidos. 
 

B6.5  Produción de pequenos textos propios en lingua latina.  

B7 BLOQUE 7. LÉXICO  

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

frecuencia 
 

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos  

B7.3 Locucións latinas de uso actual  

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.  

B1.5 
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán 
 

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN  

B5.4 Mitoloxía e relixión  

8 
 

 

 

B3 BLOQUE3. MORFOLOXÍA 

8 

 

Mar/ 
Abr. 

 

7 

 

 

B3.4 Flexión nominal: 5ª declinación  

B3.5 Flexión verbal  

B4 BLOQUE 4. SINTAXE  

B4.1 Elementos da oración  

B4.2 Casos latinos  

B4.3 Concordancia  

B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas  

B4.5 Oración composta: oracións coordinadas.   

B6 BLOQUE 6. TEXTOS  

B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica  

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias  

 B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución  

B6.4 
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados 

ou traducidos. 
 

B6.5  Produción de pequenos textos propios en lingua latina.  

B7 BLOQUE 7. LÉXICO  

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

frecuencia 
 



9 
 

  

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos  

B7.3 Locucións latinas de uso actual  

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.  

B1.5 
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán 
 

B.5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN  

B5.4  Mitoloxía e relixión x 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 
avaliación Tema / 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

3ª Avaliac. 

B3 BLOQUE 3. MORFOLOXÍA     

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

9 

 
 

 

 

 

 

 
 

B3.4 Flexión pronominal 

 

 

 

9 

 

 

Abr. 5 

 

B3.5 Flexión verbal  

B4 BLOQUE 4. SINTAXE  

B4.1 Elementos da oración  

B4.2 Casos latinos  

B4.3 Concordancia  

B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas  

B4.5 Oración composta: oracións coordinadas.   

B6 BLOQUE 6. TEXTOS  

B6.1 Análise morfolóxica e  sintáctica.  

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias  

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución  

B6.4 
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados 

ou traducidos. 
 

B6.5  Produción de pequenos textos propios en lingua latina.  

B7 BLOQUE 7. LÉXICO  

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

frecuencia 
 

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos  

B7.3 Locucións latinas de uso actual  

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.  

B1.5 
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán 
 

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN  

B5.3 A familia romana  
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B3 BLOQUE3. MORFOLOXÍA 

 

 

 

10 

 

 

Maio 

 
7 

 

B3.4 Flexión nominal e pronominal  

B3.5 Flexión verbal  

B4 BLOQUE 4. SINTAXE  

B4.1 Elementos da oración  

B4.2 Casos latinos  

B4.3 Concordancia  

B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas  

B4.5 Oración composta: oracións coordinadas.   

B6 BLOQUE 6. TEXTOS  

B6.1 Análise  morfolóxica e  sintáctica   

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias  

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución  

B6.4 
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados 

ou traducidos. 
 

B6.5  Produción de pequenos textos propios en lingua latina.  

B7 BLOQUE 7. LÉXICO  

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

frecuencia 
 

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos  

B7.3 Locucións latinas de uso actual  

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  
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B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.  

B1.5 
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán 
 

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN  

B5.5 Vida cotiá: vivenda x 

 

 

 

11 

 

B3 BLOQUE3. MORFOLOXÍA 

 

 

 

 

11 

 

 

 

Maio/ 

Xuño 
7 

 

B3.4 Flexión nominal e pronominal   

B3.5 Flexión verbal  

B4 BLOQUE 4. SINTAXE  

B4.1 Elementos da oración  

B4.2 Casos latinos  

B4.3 Concordancia  

B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas  

B4.5 Oración composta: oracións coordinadas.   

B4.6 Construcións de infinitivo máis transparentes   

B6 BLOQUE 6. TEXTOS  

B6.1 Análise morfolóxica e  sintáctica   

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias  

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución  

B6.4 
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados 

ou traducidos. 
 

B6.5  Produción de pequenos textos propios en lingua latina.  

B7 BLOQUE 7. LÉXICO  

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

frecuencia 
 

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos  

B7.3 Locucións latinas de uso actual  

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.  

B1.5 
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán 
 

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN  

B5.5 Vida cotiá: alimentación e indumentaria  

12 

 

 

B3 BLOQUE3. MORFOLOXÍA 

12 
Xuño 

 

8 

 

 

B3.4 Flexión nominal e pronominal  

B3.5 Flexión verbal  

B4 BLOQUE 4. SINTAXE  

B4.1 Elementos da oración  

B4.2 Casos latinos  

B4.3 Concordancia  

B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas  

B4.5 Oración composta: oracións coordinadas.   

B4.6 Construcións de participio máis transparentes.   

B6 BLOQUE 6. TEXTOS  

B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica  

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias  

 B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución  

B6.4 
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados 

ou traducidos. 
 

B6.5  Produción de pequenos textos propios en lingua latina.  

B7 BLOQUE 7. LÉXICO  

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

frecuencia 
 

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos  

B7.3 Locucións latinas de uso actual  

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.  

B1.5 
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán 
 

B.5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN  

B5.4 Espectáculos  públicos: teatro, circo e anfiteatro.  x 
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4. Secuenciación e temporalización dos contidos 1º BAC LATÍN 

 

 

 

 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 

avaliación Tema / 
U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

1ª Avaliac. 

B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES     

1 

B1.1 Marco xeográfico da lingua 

1 Setem. 7 

 

B1.2 O indoeuropeo. Linguas indoeuropeas e familias lingüísticas  

B1.3 Linguas de España: linguas romances e non romances  

B1.4 
Orixe, evolución e etapas do latín. Palabras patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 

 

2 

B2 BLOQUE 2:  SISTEMA DE LINGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

1,2 

 
Out. 6 

 

B2.1 Orixes da escritura. Sistemas de escritura.  

B2.2 Orixe e evolución do alfabeto latino.  

B2.3  Pronuncia do latín: tipos  

B3 BLOQUE 3. MORFOLOXÍA  

B3.1 Formantes das palabras  

B3.2 Tipos de palabras: variables e invariables.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

B3.3 Concepto de declinación e conxugación. 

 

 

 

3 

 

 

Out/ 
Nov. 

20 

 

B3.4 Flexión nominal: substantivos, adxectivos   

B3.5 Flexión verbal.  

B4 BLOQUE 4. SINTAXE  

B4.1 Elementos da oración  

B4.2 Casos latinos  

B4.3 Concordancia  

B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas  

B6 BLOQUE 6. TEXTOS  

B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica.  

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias.  

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución. x 

B6.4 
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados 

ou traducidos. 
 

B7 BLOQUE 7. LÉXICO  

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

frecuencia 
 

B7.3 Mantemento de elementos lingüísticos latinos  

B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

B1.5 
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

4 

B3 BLOOQUE 3. MORFOLOXÍA 

4 
Nov/ 
Dec. 

10 

 

B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos  

B3.5 Flexión verbal  

B6 BLOQUE 6. TEXTOS  

B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica  

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias  

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución  

B7 BLOQUE 7. LÉXICO  

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

frecuencia 
 

B7.3 Mantemento de elementos lingüísticos latinos  

B7.4 Locucións latinas de uso actual  

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

B1.5 
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán 
 

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN  

B5 Períodos da historia de Roma x 
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Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 

avaliación Tema / 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

2ª Avaliac. 

B3 BLOQUE 3. MORFOLOXÍA     

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

B3.4 Flexión nominal:  adxectivos 

 

 

 

5 

 

 

Xan 8 

 

B3.5 Flexión verbal  

B6 BLOQUE 6. TEXTOS  

B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica  

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias  

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución  

B7 BLOQUE 7. LÉXICO  

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

frecuencia 
 

B7.3 Mantemento de elementos lingüísticos latinos  

B7.4 Locucións latinas de uso actual  

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

B1.5 
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán 
 

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN  

B5 Períodos da historia de Roma  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
6 

 

B3 BLOQUE3. MORFOLOXÍA 

 

 

 

6 

 

 

Xan/ 
Feb. 

12 

 

B3.4 Flexión nominal: substantivos   

B3.5 Flexión verbal  

B.6 BLOQUE 6. TEXTOS  

B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica  

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias  

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución  

B7 BLOQUE 7. LÉXICO  

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

frecuencia 
 

B7.3 Mantemento de elementos lingüísticos latinos  

B7.4 Locucións latinas de uso actual  

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

B1.5 
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán 
 

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN  

B5 Períodos da historia de Roma x 

 

 

 

7 

 

B3 BLOQUE3. MORFOLOXÍA 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Feb./ 

Mar. 
7 

 

B3.4 Flexión nominal: substantivos  

B3.5 Flexión verbal  

B6 BLOQUE 6. TEXTOS  

B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica  

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias  

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución  

B7 BLOQUE 7. LÉXICO  

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

frecuencia 
 

B7.3 Mantemento de elementos lingüísticos latinos  

B7.4 Locucións latinas de uso actual  

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

B1.5 
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán 
 

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN  

B5.7 O exército  

8 B3 BLOQUE3. MORFOLOXÍA 8 Mar 8  
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B3.4 Flexión nominal: substantivos  

B3.5 Flexión verbal  

B6 BLOQUE 6. TEXTOS  

B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica  

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias  

 

 

 

8 

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución 

8 Mar 8 

 

B7 BLOQUE 7. LÉXICO  

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

frecuencia 
 

B7.3 Mantemento de elementos lingüísticos latinos  

B7.4 Locucións latinas de uso actual  

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

B1.5 
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán 
 

B.5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN  

B5.2  Romanización de Hispania e da Gallaecia x 
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Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

/ Unid. Did. 

Temporalización Probas 

avaliación Tema / 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

3ª Avaliac. 

B3 BLOQUE 3:  MORFOLOXÍA  

9 
 

B3.4 Flexión pronominal 

9 
 

Mar./ 

Abr. 

 

12 
 

 

B3.5 Flexión verbal  

B6 BLOQUE 6. TEXTOS  

B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica  

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución  

B7 BLOQUE 7. LÉXICO  

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

 

B7.3 Mantemento de elementos lingüísticos latinos  

B7.4 Locucións latinas de uso actual  

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

B1.5 
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 
ao galego e ao castelán 

 

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN  

B5.3 Organización política e social de Roma  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
10 

B3 BLOQUE 3:  MORFOLOXÍA 

10 
Abr./

Maio 
8 

 

B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes  

B3.5 Flexión verbal  

B4 BLOQUE 4: SINTAXE  

B4.5  Oración composta: coordinación e subordinación  

B6 BLOQUE 6. TEXTOS  

B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica  

B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias  

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución  

B7 BLOQUE 7. LÉXICO  

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

 

B7.3 Mantemento de elementos lingüísticos latinos  

B7.4 Locucións latinas de uso actual x 

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

B1.5 
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 
ao galego e ao castelán 

 

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN  

B5.4  Mitoloxía e relixión. Ritos funerarios.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

11 

B3 BLOQUE 3:  MORFOLOXÍA 

11 Maio 10 

 

B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes  

B3.5 Flexión verbal  

B4 BLOQUE 4: SINTAXE  

B4.5 Oración composta: coordinación e subordinación  

B6 BLOQUE 6. TEXTOS  

B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica  

B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias  

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución  

B6.4 
 Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados 
ou traducidos 

 

B7 BLOQUE 7. LÉXICO  

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

 

B7.3 Mantemento de elementos lingüísticos latinos  

B7.4 Locucións latinas de uso actual  

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

B1.5 
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 
ao galego e ao castelán 

 

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN  

B5.5  Arte romana  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

12 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

B3 BLOQUE 3:  MORFOLOXÍA 

12 
Maio/ 
Xuño 

13 

 

B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes  

B3.5 Flexión verbal  

B4 BLOQUE 4: SINTAXE  

B4.6 Construcións de infinitivo e de participio.  

B6 BLOQUE 6. TEXTOS  

B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica  

B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias  

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución  

B6.4 
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados 
ou traducidos 

 

B.7 BLOQUE 7. LÉXICO  

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

 

B7.2 Composición e derivación culta. Lexemas, prefixos e sufixos.  

B7.3 Mantemento de elementos lingüísticos latinos  

B.7.4 Locucións latinas de uso actual  

 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

B1.5 
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 
ao galego e ao castelán 

 

B.5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN  

B5.6 Obras públicas e urbanismo x 
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4. Secuenciación e temporalización dos contidos:  2º BAC LATÍN 

 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 

avaliación Tema / 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

1ª Avaliac. 

B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES     

1 
 

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

 
Setem. 
Out. 

12 

 

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

 

B2 BLOQUE  2. MORFOLOXÍA  

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

 

B3 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.  

B5 BLOQUE 5. TEXTOS  

B5.1 Tradución e interpretación de textos latinos  

B6 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. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

 

 

 

 

  

Out. 

 

12 

 

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. 

 

B2 BLOQUE  2. MORFOLOXÍA  

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

B3 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.  

B5 BLOQUE 5. TEXTOS  

B5.1 Tradución e interpretación de textos latinos  

B6 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. 

x 

 
 

 

 
 

3 

 
 

 

 
 

B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

 

 

 

 

 

 

 
Nov. 17 

 

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. 

 

B2 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 
 

B3 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.   

B4 BLOQUE 4. LITERATURA LATINA  

B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: épica.  

B5 BLOQUE 5. TEXTOS  

B5.1 Tradución e interpretación de textos latinos  

B6 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. 

x 
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Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 

avaliación Tema / 
U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

2ª Avaliac. 

B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES     

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

Dec. 10 

 

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

 

B2 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 
 

B3 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.  

B4 BLOQUE 4. LITERATURA LATINA  

B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: historiografía  

B5 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  

B6 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. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
5 

 

 

 

 

B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xan.  14 

 

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. 

 

B2 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 
 

B3 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.  

B4 BLOQUE 4. LITERATURA LATINA  

B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: comedia   

B5 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  

B6 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. 

 

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución  

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

frecuencia 
x 
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Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 

avaliación Tema / 
U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

2ª Avaliac. 

B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES     

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

6 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

Febr. 14 

 

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

 

B2 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 
 

B3 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.  

B4 BLOQUE 4. LITERATURA LATINA  

B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: lírica  

B5 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  

B6 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. 

x 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 
avaliación Tema / 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

3ª Avaliac. 

B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES     

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

7 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

Marzo 13 

 

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

 

B2 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 
 

B3 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.  

B4 BLOQUE 4. LITERATURA LATINA  

B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: oratoria.  

B5 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  

B6 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. 
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Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 

avaliación Tema / 
U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

3ª Avaliac. 

B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES     

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

8 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

Marzo

Abril 

5 

9 

 

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

 

B2 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 
 

B3 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.  

B4 BLOQUE 4. LITERATURA LATINA  

B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: fábula.  

B5 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  

B6 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. 

x 

9 

B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES  

 

Abril 
Maio 

2 
11 

 

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. 

 

B2 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 
 

B3 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.  

B4 BLOQUE 4. LITERATURA LATINA  

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

oratoria, comedia e fábula. 
 

B5 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  

B6 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. 

x 
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4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade 

    LATÍN 4º ESO 
      

             

 1ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

       

T
e

m
a
/U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo               
consec. 

Peso   
Cualific. 

                   Instrumentos  
  

Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  
  
1 
  
  
  

B1.1   LAB1.1.1 
cmcct/ccec/caa/cd/ 
csc 

Sinala  nun mapa o marco xeográfico da lingua latina e a súa expansión, 
delimitando os seus ámbitos de influencia e colocando con precisión puntos 
xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia 
histórica. 

50% 10%  80 90%  X  10%    x 

   

B1.2 
 LAB1.2.1 

 
Cd/caa/cmcct 

Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as súas familias, 
e delimita nun mapa a zona de orixe e as zonas de expansión 

100% 20% 80%    x  10%  x      

  LAB1.3.1 csc /caa/cd 

Identifica as linguas que se falan actualmente en Europa, diferenciando pola 
súa orixe entre indoeuropeas e non indoeuropeas, clasifica as primeiras en 
familias lingüísticas e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan. 

20% 10%   90%  x  10% x   x 
   

B1.3   LAB1.4.1 csc/caa/cd 
Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola súa orixe 
romances e non romancese delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.  

100% 30%   90%  x  10% x       

B1.4   LAB1.5.1 Ccl/caa 
Identifica e dferencia palabras patrimoniais , cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe. 

100% 30% 80%    x  10%  x      

 

  
2 
  

B2.1   LAB2.1.1 cd /ccec  
Recoñece tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa 
función. 

20% 

10% 

   90% x  10%    x    

B2.2   LAB2.2.1 csc /ccl /ccec 

Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo do alfabeto latino,  
sinala as adaptacións que se producen en cada unha delas, recoñece os tipos 
de alfabetos usados actualmente en Europa, e relaciona cada un  coas 
linguas que os empregan.  

20%    90% x  10%  x  x 

   

B2.3  LAB2.3.1 ccl Le en voz alta textos latinosde certa extensión coa pronuncia correcta.  100% 30%  100%       x      

B3.1  LAB3.1.1 Cmcct/ccl 

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.  

100% 

20% 

    90%  10%  x   
   

B3.2  LAB3.2.1. caa / ccl 
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas.  

50%     90%  10%  x      

B3.3   LAB3.3.1 caa/ccl /cd Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80%    x  10%  x      

B3.4   LAB3.4.1 ccl 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos en latín, 
distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 
categoría e a súa declinación.  

100% 80%    x  10%  x   
   

B4.1  LAB4.1.1 cmcct/ccl 

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando 
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e 
explicando as funcións na oración 

100% 

20% 

80%    x  10%  x   
   

B4.2  LAB4.2.1 Caa/ccl 

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

100% 80%    x  10%  x   
   

B7.1 
 

LAB7.1.1 Caa / ccl 
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou 
de palabras da lingua propia ou doutras que coñece.  

50% 

10% 

 90%   x  10% x       

LAB7.1.2 Cd /ccl  Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  50%  90%   x  10%  x      

B7.2  LAB7.2.1 Cmcct/ccl 
Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu 
mantemento na propia lingua. 

100% 80%    x  10%  x      

B7.2  LAB7.3.1 ccl 
Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica 
a partir desta o seu significado.  

50%     x  10%  x      

B7.3  LAB7.4.1 Cd/csc/ccec/ccl 
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua 

100% 80%    x  10%  x      

B1.5  LAB1.5.1 Ccl/caa 

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

100% 

10% 
80%    x  10%  x   

   

B1.6  LAB1.6.1 Ccl/caa 
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán aplicando as 
regras fonéticas de evolución.  100% 80%    x  10%  x      

 

 
B3.1  LAB3.1.1 Cmcct/ccl 

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.  

100% 

15% 

    90%  10%  x   
   

  
  
  
 
 
 
  
  
3 

B3.2  LAB3.2.1. caa / ccl 
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas.  

50%     90%  10%  x      

B3.3   LAB3.3.1 caa/ccl  Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80%    x  10%  x      

B3.4 

 

LAB3.4.1 Cd/ccl 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos en latín, 
distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 
categoría e a súa declinación. 

100% 80%    x  10%  x   
   

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

100% 80%    x  10%  x      

B4.1  LAB4.1.1 cmcct/ccl 

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando 
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e 
explicando as funcións na oración 

100% 
 
 

80%    x  10%  x   
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 B4.2 

 

LAB4.2.1 Caa/ccl 

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

100% 
 
 
 
 

15% 

80%    x  10%  x   
   

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

100% 80%    X    x      

 B4.3  LAB4.3.1 ccl 
Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 

100% 80%    x  10%  x      

 B4.4  LAB4.4.1 Cmcct/ cca/ccl 
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas 
características.  

100% 80%    x  10%  x      

 B6.1  LAB6.1.1 Ccl/caa 

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

100% 80%    x  10%  x   
   

 B6.2  LAB6.2.1. Caa/ccl 

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

20% 

30% 

 90%   x  10% x x   
   

 B6.3  LAB6.3.1 Caa/ccl 
Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información  
que proporcionan, para traducir pequenos textos 100% 80%    x  10%  x      

 B6.4  LAB6.4.1  ccec/ccl 

Realiza comentarios sobre determinados  aspectos culturais presentes nos 
textos selecionados, aplicando para iso os coñecementos adquiridos 
previamente nesta ou noutras materias. 

30%  90%     10%  x   
   

 B6.5  LAB6.5.1 ccl  Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto 30%   100%  x          

 B6.5  LAB6.6.1 ccl 
 Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema previamente 
acordado.  

30%    100%           

 B7.1 
 

LAB7.1.1 Caa / ccl 
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou 
de palabras da lingua propia ou doutras que coñece.  

50% 

20% 

 90%   x  10% x       

 LAB7.1.2 Cd /caa  Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  50%  90%   x  10%  x      

 B7.2  LAB7.2.1 Cmcct /ccl 
 Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu 
mantemento na propia lingua.  

100% 80%    x  10%  x      

 B7.2  LAB7.3.1.  ccl 
 Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica 
a partir desta o seu significado.  

50%  90%   x  10%  x      

 B7.3  LAB7.4.1 Cd/csc/ccec/ccl 
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua 

100% 80%    x  10%  x      

 B1.4  LAB1.5.1 Ccl/caa 
 Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe.  

100% 
20% 

80%    x  10%  x      

 B1.5  LAB1.6.1 ccl/caa 
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución.. 

100% 80%    x  10%  x      

 

4 

B3.1  LAB3.1.1 Cmcct/ccl 

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.  

100% 

15% 

    90%  10%  x   
   

B3.2  LAB3.2.1. caa / ccl 
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas.  

50%     90%  10%  x      

B3.3   LAB3.3.1 caa/ccl  Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80%    x  10%  x      

B3.4 
 

 

LAB3.4.1 Cd/ccl 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 
categoría e a súa declinación 100% 80%    x  10%  x      

LAB3.4.2 Ccl/caa 
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 80%    x  10%  x      

B3.5 

 

LAB3.5.1. Caa/ccl 

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

100% 
80%    x  10%  x      

LAB3.5.2 Ccl/caa 
Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 100% 80%    x          

B4.1  LAB4.1.1 cmcct/ccl 

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando 
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e 
explicando as funcións na oración 

100% 

15% 

80%    x  10%  x   
   

B4.2 

 

LAB4.2.1 Caa/ccl 

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

100% 80%    x  10%  x   
   

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

100% 80%    x          

B4.3  LAB4.3.1 ccl 
Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 

100% 80%    x  10%  x      

B4.4  LAB4.4.1 Cmcct/ cca/ccl 
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas 
características.  

100% 80%    x  10%  x      

B6.1  LAB6.1.1 Ccl/caa 

Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e  sintáctica de frases de 
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión.  100% 

15% 

80%    x  10%  x      

B6.2  LAB6.2.1 Caa/ccl 

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece.  30%  90%   x  10%  x      

B6.3  LAB6.3.1. Caa/ccl 
Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información  
que proporcionan, para traducir pequenos textos 100% 80%    x  10%  x      

B6.4  LAB6.4.1  ccec/ccl 

Realiza comentarios sobre determinados  aspectos culturais presentes nos 
textos selecionados, aplicando para iso os coñecementos adquiridos 
previamente nesta ou noutras materias. 30%  90%   x  10%  x      

  LAB6.4.2 cmcct/cd/ccl 
Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o 30% 15%    90% x  10%        



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CCL   Comunicación  lingüística                                                                                             
                                                                                                                                                                                                  CL  Comprensión lectora 
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE  Expresión oral e escrita   
CD   Competencia dixital               CA  Comunicación audiovisual   
CAA   Competencia aprender a aprender            TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 
CSC   Competencias sociais e cívicas            EMP  Emprendemento  
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                   EC  Educación cívica  
CCEC   Conciencia e expresións culturais            PV  Prevención da violencia  

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tema principal e distinguindo as súas partes. 

B6.5  LAB6.5.1 ccl Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto 30%   100%  x    x      

B6.5  LAB6.6.1 ccl 
Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema previamente 
acordado.  30%    100%     x      

B7.1 
 

LAB7.1.1 caa/ccl 
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou 
de palabras da lingua propia.  50% 

10% 

 90%   x  10% x       

LAB7.1.2. cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  50%  90%   x  10%  x      

 B7.2  LAB7.2.1 cmcct /ccl 
 Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu 
mantemento na propia lingua.  100% 80% 90%   x  10%  x      

 B7.2  LAB7.3.1. ccl 
 Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica 
a partir desta o seu significado.  

50%  90%   x  10% x       

 B7.3  LAB7.4.1 cd/csc/ccec/ccl 
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua 100% 80%    x  10%  x      

 B1.4  LAB1.5.1 ccl/caa 
 Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe.  

100% 
10% 

80%    x  10%  x      

 B1.5  LAB1.6.1 ccl/ caa 
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución.  100% 80%    x  10%  x      

 

B5.1 

 

LAB5.1.1.  csc/csiee/cd 
Distingue as etapas da historia de Roma, e explica os seus trazos esenciais e 
as circunstancias que interveñen no paso dunhas a outras.  100% 

20% 

80%    x  10%  x      

 LAB5.1.2 Caa/ccec/csc 
Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período histórico 
correspondente.  100% 80%    x  10%  x      

 LAB5.1.3. cd/caa/cmcct 

Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos 
salientables, consultando diferentes fontes de información. 

70% 
   90% x  10%  

  x 
 

x 
 

 LAB5.1.4 csc/ccec/ccl 

Describe algúns dos principais fitos históricos da civilización latina, e 
explica a grandes liñas as circunstancias en que teñen lugar e as súas 
principais consecuencias. 

100% 

80%    x  10%  
x   

 
x 
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4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade 

 LATÍN 4º ESO  
      

             

 2ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

       

T
e

m
a
/U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo               
consec. 

Peso   
Cualific. 

                   Instrumentos  
  

Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

5 

B3.1  LAB3.1.1 Cmcct/ccl 

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.  

100% 

15% 

    90%  10%  x   
   

B3.2  LAB3.2.1. caa / ccl 
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas.  

50%     90%  10%  x      

B3.3   LAB3.3.1 caa/ccl  Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80%    x  10%  x      

B3.4 
 

 

LAB3.4.1 Cd/ccl 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 
categoría e a súa declinación 100% 80%    x  10%  x      

LAB3.4.2 Ccl/caa 
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 80%    x  10%  x      

B3.5 

 

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

100% 
80%    x  10%  x      

LAB3.5.2 Ccl/caa 
Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 100% 80%    x          

B4.1  LAB4.1.1 cmcct/ccl 

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando 
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e 
explicando as funcións na oración 

100% 

15% 

80%    x  10%  x   
   

B4.2 

 

LAB4.2.1 Caa/ccl 

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

100% 80%    x  10%  x   
   

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

100% 80%    x          

B4.3  LAB4.3.1 ccl 
Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 

100% 80%    x  10%  x      

B4.4  LAB4.4.1 Cmcct/ cca/ccl 
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas 
características.  

100% 80%    x  10%  x      

B4.5  LAB4.5.1 Caa/cmcct/ccl 
Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións 
simples.  

100% 80%    x          

B6.1  LAB6.1.1 Ccl/caa 

Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e  sintáctica de frases de 
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión.  100% 

30% 

80%    x  10%  x      

B6.2  LAB6.2.1 Caa/ccl 

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece.  30%  90%     10%  x      

B6.3  LAB6.3.1. Caa/ccl 
Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información  
que proporcionan, para traducir pequenos textos 100% 80%    x  10%  x      

B6.4 

 

LAB6.4.1  ccec/ccl 

Realiza comentarios sobre determinados  aspectos culturais presentes nos 
textos selecionados, aplicando para iso os coñecementos adquiridos 
previamente nesta ou noutras materias. 

30% 
 90%     10%        

LAB6.4.2 cmcct/cd/ccl 

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

30% 
 90%     10%        

B6.5  LAB6.5.1 ccl Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto 30%   100%  x    x      

B6.5  LAB6.6.1 ccl 
Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema previamente 
acordado.  30%    100%     x      

B7.1 
 

LAB7.1.1 caa/ccl 
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou 
de palabras da lingua propia.  50% 

10% 

 90%   x  10% x       

LAB7.1.2. cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  50%  90%   x  10%  x      

B7.2  LAB7.2.1 cmcct /ccl 
 Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu 
mantemento na propia lingua.  

100% 80%    x  10%  x      

B7.2  LAB7.3.1. ccl 
 Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica 
a partir desta o seu significado.  

50%  90%   x  10% x x      

B7.3  LAB7.4.1 cd/csc/ccec/ccl 
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua 

100% 80%    x  10%  x      

B1.4  LAB1.5.1 ccl/caa 
 Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe.  

100% 
10% 

80%    x  10%  x      

B1.5  LAB1.6.1 ccl/ caa 
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución.  100% 80%    x  10%  x      

B5.2 

 

LAB5.2.1 Csiee/csc/ccl 
 Describe os trazos esenciais que caracterizan as sucesivas formas de 
organización do sistema político romano 100% 

20% 
80%    x  10%  x      

LAB5.2.2 Csiee/csc/ccec/ccl 

Describe a organización da sociedade romana e explica as características das 
clases sociais e os papeis asignados a cada unha delas, en comparación cos 
actuais. 

100% 80% 
   x  10%  x    

x 
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6 

B3.1  LAB3.1.1 Cmcct/ccl 

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.  

100% 

15% 

    90%  10%  x   
   

B3.2  LAB3.2.1. caa / ccl 
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas.  

50%     90%  10%  x      

B3.3   LAB3.3.1 caa/ccl  Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80%    x  10%  x      

B3.4 
 

 LAB3.4.1 Cd/ccl 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 
categoría e a súa declinación 100% 80%    x  10%  x      

 LAB3.4.2 Ccl/caa 
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 80%    x  10%  x      

B3.5 
 LAB3.5.1. Caa/ccl 

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

100% 
80%    x  10%  x      

 LAB3.5.2 Ccl/caa 
Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 100% 80%    x          

B4.1  LAB4.1.1 cmcct/ccl 

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando 
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e 
explicando as funcións na oración 

100% 

15% 

80%    x  10%  x   
   

B4.2  LAB4.2.1 Caa/ccl 

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

100% 80%    x  10%  x   
   

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

100% 80%    x          

B4.3  LAB4.3.1 ccl 
Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 

100% 80%    x  10%  x      

B4.4  LAB4.4.1 Cmcct/ cca/ccl 
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas 
características.  

100% 80%    x  10%  x      

B4.5  LAB4.5.1 Caa/cmcct/ccl 
Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións 
simples.  

100% 80%    x    x      

B6.1  LAB6.1.1 Ccl/caa 

Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e  sintáctica de frases de 
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión.  100% 

30% 

80%    x  10%  x      

B6.2  LAB6.2.1 Caa/ccl 

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece.  30%  90%     10%  x      

B6.3  LAB6.3.1. Caa/ccl 
Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información  
que proporcionan, para traducir pequenos textos 100% 80%    x  10%  x      

B6.4 
 LAB6.4.1  ccec/ccl 

Realiza comentarios sobre determinados  aspectos culturais presentes nos 
textos selecionados, aplicando para iso os coñecementos adquiridos 
previamente nesta ou noutras materias. 30%  90%     10%        

  LAB6.4.2 cmcct/cd/ccl 

Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o 
tema principal e distinguindo as súas partes. 30% 

      10%        

B6.5  LAB6.5.1 ccl Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto 30%   100%      x      

B6.5  LAB6.6.1 ccl Mantén un sinxelo diálogoen latín sobre a base dun tema acordado 30%    100%     x      

B7.1  LAB7.1.1 caa/ccl 
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou 
de palabras da lingua propia.  50% 

10% 

 90%     10% x       

  LAB7.1.2. cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  50%  90%     10%  x      

B7.2  LAB7.2.1 cmcct /ccl 
 Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu 
mantemento na propia lingua.  

100% 80%    x  10%  x      

B7.2  LAB7.3.1. ccl 
 Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica 
a partir desta o seu significado.  50%  90%     10% x       

B7.3  LAB7.4.1 cd/csc/ccec/ccl 
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua 

100% 80%    x  10%        

B1.4  LAB1.5.1 ccl/caa 
 Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe.  

100% 
10% 

80%    x  10%        

B1.5  LAB1.6.1 ccl/ caa 
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución.  100% 80%    x  10%  x      

B5.2 

 

LAB5.2.1 Csiee/csc/ccl 
 Describe os trazos esenciais que caracterizan as sucesivas formas de 
organización do sistema político romano 100% 

20% 
80%    x  10%  x      

LAB5.2.2 Csiee/csc/ccec/ccl 

Describe a organización da sociedade romana e explica as características das 
clases sociais e os papeis asignados a cada unha delas, en comparación cos 
actuais. 

100% 80%    x  10%  x   
 

x 
 

 

 
 
 
7 
 

B3.1  LAB3.1.1 Cmcct/ccl 

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.  

100% 

15% 

    90%  10%  x   
   

B3.2  LAB3.2.1. caa / ccl 
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas.  

50%     90%  10%  x      

B3.3   LAB3.3.1 caa/ccl  Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80%    x  10%  x      

B3.4 
  LAB3.4.1 Cd/ccl 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 
categoría e a súa declinación 100% 80%    x  10%  x      

  LAB3.4.2 Ccl/caa 
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 80%    x  10%  x      

B3.5  LAB3.5.1. Caa/ccl 
Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os verbos segundo a  súa 
conxugación a partir do seu enunciado. 

100% 
80%    x  10%  x      
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  LAB3.5.2 Ccl/caa 
Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 100% 80%    x  10%  x      

B4.1  LAB4.1.1 cmcct/ccl 

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando 
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e 
explicando as funcións na oración 

100% 

15% 

80%    x  10%  x   
   

B4.2 
 LAB4.2.1 Caa/ccl 

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

100% 80%    x  10%  x   
   

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

100% 80%    x    x      

B4.3  LAB4.3.1 ccl 
Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 

100% 80%    x  10%  x      

B4.4  LAB4.4.1 Cmcct/ cca/ccl 
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas 
características.  

100% 80%    x  10%  x      

B4.5  LAB4.5.1 Caa/cmcct/ccl 
Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións 
simples.  100% 80%    x    x      

B6.1  LAB6.1.1 Ccl/caa 

Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e  sintáctica de frases de 
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión.  100% 

30% 

80%    x  10%  x      

B6.2  LAB6.2.1 Caa/ccl 

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece.  30%  90%   x  10%  x      

B6.3  LAB6.3.1. Caa/ccl 
Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información  
que proporcionan, para traducir pequenos textos 100% 80%    x  10%  x      

B6.4 
 LAB6.4.1  ccec/ccl 

Realiza comentarios sobre determinados  aspectos culturais presentes nos 
textos selecionados, aplicando para iso os coñecementos adquiridos 
previamente nesta ou noutras materias. 

30% 
 90%   x    x      

  LAB6.4.2 cmcct/cd/ccl 

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

30% 
 90%   x    x      

B6.5  LAB6.5.1 ccl Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto 30%   100%      x      

 B6.5  LAB6.6.1 ccl Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema acordado 30%    100%     x      

 B7.1  LAB7.1.1 caa/ccl 
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou 
de palabras da lingua propia.  50% 

10% 

 90%   x  10% x       

   LAB7.1.2. cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  50%  90%   x  10%  x      

 B7.2  LAB7.2.1 cmcct /ccl 
 Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu 
mantemento na propia lingua.  

50% 80%    x  10%  x      

 B7.2  LAB7.3.1. ccl 
 Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica 
a partir desta o seu significado.  

50%  90%   x  10% x       

 B7.3  LAB7.4.1 cd/csc/ccec/ccl 
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua 

100% 80%    x  10%  x      

 B1.4  LAB1.5.1 ccl/caa 
 Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe.  

100% 
10% 

80%    x  10%  x      

 B1.5  LAB1.6.1 ccl/ caa 
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución.  100% 80%    x  10%  x      

 
B5.4  LAB5.4.1 Ccec/ccl/cd 

 Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, 
sinala os trazos que os caracterizan e establece relacións entre os deuses 
máis importantes.  100% 

20% 
80%    x  

10% 
   x    

 

 
B3.1  LAB3.1.1 Cmcct/ccl 

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.  

100% 

15% 

    90%  10%  x   
   

 B3.2  LAB3.2.1. caa / ccl 
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas.  

50%     90%  10%  x      

 B3.3   LAB3.3.1 caa/ccl  Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80%    x  10%  x      

 
B3.4 

  LAB3.4.1 Cd/ccl 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 
categoría e a súa declinación 

100% 
80%    x  10%  x      

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

100% 80%    x  10%  x      

 B3.5  LAB3.5.1. Caa/ccl 
Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os verbos segundo a  súa 
conxugación a partir do seu enunciado. 

100% 80%    x  10%  x      

   LAB3.5.2 Ccl/caa 
Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 100% 80%    x          

 
B4.1  LAB4.1.1 cmcct/ccl 

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando 
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e 
explicando as funcións na oración 

100% 

15% 

   80%    x  10%  x   
   

8 B4.2 
 LAB4.2.1 Caa/ccl 

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

100% 80%    x  10%  x   
   

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

100% 80%    x          

 B4.3  LAB4.3.1 ccl 
Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 

100% 80%    x  10%  x      

 B4.4  LAB4.4.1 Cmcct/ cca/ccl 
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas 
características.  

100% 80%    x  10%  x      

 B4.5  LAB4.5.1 Caa/cmcct/ccl 
Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións 
simples.  

100% 80%    x    x      
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B6.1  LAB6.1.1 Ccl/caa 

Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e  sintáctica de frases de 
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión.  100%  90%    x  10%  x      

 
B6.2  LAB6.2.1 Caa/ccl 

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece.  30% 

30% 

 90%   
x 

 10%  x      

 
B6.3  LAB6.3.1. Caa/ccl 

Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información  
que proporcionan, para traducir pequenos textos 100% 80%    

x 
 10%  x      

 B6.4 
 LAB6.4.1  ccec/ccl 

Realiza comentarios sobre determinados  aspectos culturais presentes nos 
textos selecionados, aplicando para iso os coñecementos adquiridos 
previamente nesta ou noutras materias. 30%  90%   

x 
 10%  x      

 
  LAB6.4.2 cmcct/cd/ccl 

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

30% 
   90% 

x 
 10%  x      

8 
B6.5  LAB6.5.1 ccl Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto 30%   100%  

x 
   x      

 
B6.5  LAB6.6.1 ccl 

Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema previamente 
acordado. 30%    100% 

 
   x      

 B7.1 
 LAB7.1.1 caa/ccl 

Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou 
de palabras da lingua propia.  50% 

10% 

 90%   

 
 10% x x      

 
  LAB7.1.2. cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  50%  90%   

 
 10%  x      

 
B7.2  LAB7.2.1 cmcct /ccl 

 Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu 
mantemento na propia lingua.  

100% 80%    
x 

 10%  x   
   

 
B7.2  LAB7.3.1. ccl 

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

50%  90%   
 

 10% x x   
   

 
B7.3  LAB7.4.1 cd/csc/ccec/ccl 

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

100% 80%    
x 

 10%  x   
   

 
B1.4  LAB1.5.1 ccl/caa 

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

100% 

10% 

80%    
x 

 10%  x   
   

 
B1.5  LAB1.6.1 ccl/ caa 

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución.  100% 80%    

x 
 10%  x      

 
B5.4  LAB5.5.1 Caa/ccec/cd 

Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do 
heroe na nosa cultura, e sinala as semellanzas e as principais diferenzas que 
se observan entre ambos os tratamentos. 

100% 20% 80%    
x 

 10%    x 
 

x 
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4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade 

 LATÍN 4º ESO  
      

             

 3ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

       

T
e

m
a
/U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
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Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
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mínimo               
consec. 

Peso   
Cualific. 

                   Instrumentos  
  

Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 
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B3.1  LAB3.1.1 Cmcct/ccl 

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.  

100% 

15% 
 

    90%  10%  x   
   

B3.2  LAB3.2.1. caa / ccl 
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas.  50%     90%  10%  x      

B3.3   LAB3.3.1 caa/ccl  Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80%    X  10%  x      

B3.4 
 

 

LAB3.4.1 Cd/ccl 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 
categoría e a súa declinación 

100% 
80%    X  10%  x      

LAB3.4.2 Ccl/caa 
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 80%    X  10%  x      

B3.5 

 

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

100% 80%    X  10%  x      

LAB3.5.2 Ccl/caa 
Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 100% 80%    X          

B3.5  LAB3.6.1 Caa/ccl 

Identifica correctamente as principais formas derivadas de cada tema verbal 
latino: en voz activa o modo indicativo, tanto do tema de presente como do 
tema de perfecto; en pasiva, o presente, o pretérito imperfecto, o futuro 
imperfecto e o pretérito perfecto de indicativo.  

100%    80%    X  10%  x   

   

B4.1  LAB4.1.1 cmcct/ccl 

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando 
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e 
explicando as funcións na oración 

100% 

15% 
 

80%    X  10%  x   
   

B4.2 

 

LAB4.2.1 Caa/ccl 

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

100% 80%    X       
   

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

100% 80%    X  10%  x      

B4.3  LAB4.3.1 ccl 
Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 

100% 80%    X  10%  x      

B4.4  LAB4.4.1 Cmcct/ cca/ccl 
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas 
características.  

100% 80%    X  10%  x      

B4.5  LAB4.5.1 Caa/cmcct/ccl 
Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións 
simples.  100%  90%   X  10%  x      

B6.1  LAB6.1.1 Ccl/caa 

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

100% 

30% 
 

80%      10%  x      

B6.2  LAB6.2.1 Caa/ccl 

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece.  30%  90%     10%  x      

B6.3  LAB6.3.1. Caa/ccl 
Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información  
que proporcionan, para traducir pequenos textos 100% 80%    x  10%  x      

B6.4 

 

LAB6.4.1  ccec/ccl 

Realiza comentarios sobre determinados  aspectos culturais presentes nos 
textos selecionados, aplicando para iso os coñecementos adquiridos 
previamente nesta ou noutras materias. 

30% 

   90%   10%  x      

LAB6.4.2 cmcct/cd/ccl 

Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o 
tema principal e distinguindo as súas partes. 30%    90%     x      

B6.5  LAB6.5.1 ccl Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto 30%   100%  x    x      

B6.5  LAB6.6.1 ccl 
Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema previamente 
acordado.  30%    100%     x      

B7.1 
 

LAB7.1.1 caa/ccl 
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou 
de palabras da lingua propia.  50% 

 
10% 

 90%     10%  x      

LAB7.1.2. cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  50%  90%     10%  x      

B7.2  LAB7.2.1 cmcct /ccl 
 Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu 
mantemento na propia lingua.  

100% 80%    x  10%  x      

B7.2  LAB7.3.1. ccl 
 Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica 
a partir desta o seu significado.  

50%  90%     10%  x      

B7.3  LAB7.4.1 cd/csc/ccec/ccl 
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua 

100% 80%    x  10%  x      

B1.4  LAB1.5.1 ccl/caa 
 Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe.  100% 

10% 
80%    x  10%  x      

B1.5  LAB1.6.1 ccl/ caa 
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución.  

100% 80%    x  10%  x      
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B5.3  LAB5.3.1 Csc/ccec/ccl 

Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos 
seus membros, e analiza a través deles os estereotipos culturais da época en 
comparación cos actuais.  

100% 20% 80% 
   x  10%  

x 
   

x 
 

 

10 

B3.1  LAB3.1.1 Cmcct/ccl 

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.  

100% 

15% 
 

    90%  10%  x   
   

B3.2  LAB3.2.1. caa / ccl 
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas.  

50%     90%  10%  x      

B3.3   LAB3.3.1 caa/ccl  Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80%    x  10%  x      

B3.4 
 

 LAB3.4.1 Cd/ccl 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 
categoría e a súa declinación 

100% 
80%    x  10%  x      

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

100% 80%    x  10%  x      

B3.5  LAB3.5.1. Caa/ccl 

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

100% 
80%    x  10%  x      

 LAB3.5.2 Ccl/caa 
Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 100% 80%    x          

B3.5  LAB3.6.1 Caa/ccl 

Identifica correctamente as principais formas derivadas de cada tema verbal 
latino: en voz activa o modo indicativo, tanto do tema de presente como do 
tema de perfecto; en pasiva, o presente, o pretérito imperfecto, o futuro 
imperfecto e o pretérito perfecto de indicativo.  

100%    80%    x  10%  x   

   

B4.1  LAB4.1.1 cmcct/ccl 

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando 
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e 
explicando as funcións na oración 

100% 

15% 
 

80%    x  10%  x   
   

B4.2  LAB4.2.1 Caa/ccl 

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

100% 80%    x       
   

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

100% 80%    x  10%  x      

B4.3  LAB4.3.1 ccl 
Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 

100% 80%    x  10%  x      

B4.4  LAB4.4.1 Cmcct/ cca/ccl 
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas 
características.  

100% 80%    x    x      

B4.5  LAB4.5.1 Caa/cmcct/ccl 
Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións 
simples.  100% 90%      10%  x      

B6.1  LAB6.1.1 Ccl/caa 

Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e  sintáctica de frases de 
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión.  30% 

30% 
 

80%      10%  x      

B6.2  LAB6.2.1 Caa/ccl 

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece.  100% 80%      10%  x      

B6.3  LAB6.3.1. Caa/ccl 
Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información  
que proporcionan, para traducir pequenos textos 30% 80%      10%  X      

B6.4 

 

LAB6.4.1  ccec/ccl 

Realiza comentarios sobre determinados  aspectos culturais presentes nos 
textos selecionados, aplicando para iso os coñecementos adquiridos 
previamente nesta ou noutras materias. 

30% 

   90%   10%  X      

LAB6.4.2 cmcct/cd/ccl 

Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o 
tema principal e distinguindo as súas partes. 30%    90%   10%  X      

B6.5  LAB6.5.1 ccl Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto 30%   100%  x    x      

B6.5  LAB6.6.1 ccl Mantén un sinxelo diálogoen latín sobre a base dun tema acordado 50%    100%    x X      

B7.1 
 

LAB7.1.1 caa/ccl 
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou 
de palabras da lingua propia.  50% 

 
10% 

 90%     10%  x      

LAB7.1.2. cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  100%  90%     10%  x      

B7.2  LAB7.2.1 cmcct /ccl 
 Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu 
mantemento na propia lingua.  

50% 80%    x  10% x X      

B7.2  LAB7.3.1. ccl 
 Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica 
a partir desta o seu significado.  

100%  90%     10%  X      

B7.3  LAB7.4.1 cd/csc/ccec/ccl 
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua 

100% 80%    x  10%  X      

B1.4  LAB1.5.1 ccl/caa 
 Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe.  100% 

10% 
80%    x  10%  x      

B1.5  LAB1.6.1 ccl/ caa 
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución.  

100% 80%    x  10%  x      

B5.5  LAB5.6.1 Csiee/csc/ccec/ccl 

Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado, analizando 
os tipos de vivenda, alimentación, vestimenta e coidado persoal e contrástaos 
cos da actualidade 

100% 20% 80%    x  10%  x   
 

x 
 

 

11 
B3.1  LAB3.1.1 Cmcct/ccl 

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.  

100% 

 

    90%  10%  x   
   

B3.2  LAB3.2.1. caa / ccl 
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas.  

50%     90%  10%  x      

B3.3   LAB3.3.1 caa/ccl  Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80%    x  10%  x      
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B3.4 
 

 

LAB3.4.1 Cd/ccl 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 
categoría e a súa declinación 

100% 

15% 

80%    x  10%  x      

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

100% 80%    x  10%  x      

B3.5 

 

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

100% 80%    x  10%  x      

11 

LAB3.5.2 Ccl/caa 
Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 100% 80%    x          

B3.5 

 

LAB3.6.1 Caa/ccl 

Identifica correctamente as principais formas derivadas de cada tema verbal 
latino: en voz activa o modo indicativo, tanto do tema de presente como do 
tema de perfecto; en pasiva, o presente, o pretérito imperfecto, o futuro 
imperfecto e o pretérito perfecto de indicativo.  

100%    80%    x  10%  x   

   

LAB3.6.2 Cd/ccl 
Cambia de voz as formas dos tempos verbais do presente, pretérito 
imperfecto, futuro imperfecto e pretérito perfecto de indicativo. 

100% 80%              

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

100% 80%              

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

100% 80%              

B4.1  LAB4.1.1 cmcct/ccl 

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando 
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e 
explicando as funcións na oración 

100% 

15% 
 

80%    x  10%  x   
   

B4.2 

 

LAB4.2.1 Caa/ccl 

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

100% 80%    x       
   

LAB4.2.2 ccl 
 Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos textos e 
redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso.  100% 80%    x  10%  x      

B4.3  LAB4.3.1 ccl 
Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 

100% 80%    x  10%  x      

B4.4  LAB4.4.1 Cmcct/ cca/ccl 
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas 
características.  

100% 80%    x    x      

B4.5  LAB4.5.1 Caa/cmcct/ccl 
Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións 
simples.  100% 80%    x  10%  x      

B4.6  LAB4.6.1 ccl 
 Recoñece, dentro de frases e textos sinxelos, as construcións de infinitivo e 
participio máis transparentes, e analízaas e tradúceas correctamente.  

100% 80%    x          

B6.1  LAB6.1.1 Ccl/caa 

Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e  sintáctica de frases de 
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión.  100% 

30% 
 

80%    x  10%  x      

B6.2  LAB6.2.1 Caa/ccl 

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece.  30%  90%     10%  x      

B6.3  LAB6.3.1. Caa/ccl 
Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información  
que proporcionan, para traducir pequenos textos 100% 80%    x  10%  X      

B6.4 

 

LAB6.4.1  ccec/ccl 

Realiza comentarios sobre determinados  aspectos culturais presentes nos 
textos selecionados, aplicando para iso os coñecementos adquiridos 
previamente nesta ou noutras materias. 

30% 
   90%   10%  X      

LAB6.4.2 cmcct/cd/ccl 

Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o 
tema principal e distinguindo as súas partes. 30%    90%   10%  X      

B6.5  LAB6.5.1 ccl Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto 30%   100%  x    x      

 B6.5  LAB6.6.1 ccl Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema acordado 30%    100%     x      

 B7.1  LAB7.1.1 caa/ccl 
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou 
de palabras da lingua propia.  50% 

 
10% 

 90%     10%  x      

   LAB7.1.2. cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  100%  90%     10%  x      

 B7.2  LAB7.2.1 cmcct /ccl 
 Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu 
mantemento na propia lingua.  

100% 80%    x  10% x X      

 B7.2  LAB7.3.1. ccl 
 Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica 
a partir desta o seu significado.  

100%  90%     10%  X      

 B7.3  LAB7.4.1 cd/csc/ccec/ccl 
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua 

100% 80%    x  10%  X      

 B1.4  LAB1.5.1 ccl/caa 
 Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe.  100% 

10% 
80%    x  10%  x      

 B1.5  LAB1.6.1 ccl/ caa 
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución.  

100% 80%    x  10%  x      

 
B5.5  LAB5.6.1 

Cd/ccec/csc/ccl/csie
e/caa 

Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado, analizando 
os tipos de vivenda, alimentación, vestimenta e coidado persoal e contrástaos 
cos da actualidade.  

100% 20% 80%    x  10%  x  x 
 

x 
 

 

 
B3.1  LAB3.1.1 Cmcct/ccl 

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.  

100% 

 

    90%  10%  x   
   

12 B3.2  LAB3.2.1. caa / ccl 
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas.  

50%     90%  10%  x      

 B3.3   LAB3.3.1 caa/ccl  Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80%    x  10%  x      

 
B3.4 

  LAB3.4.1 Cd/ccl 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 
categoría e a súa declinación 

100% 
80%    x  10%  x      
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   LAB3.4.2 Ccl/caa 
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 

100% 

15% 

80%    x  10%  x      

 
B3.5 

 

LAB3.5.1. Caa/ccl 

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

100% 
80%    x  10%  x      

 LAB3.5.2 Ccl/caa 
Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 100% 80%    x          

 

B3.5 

 

LAB3.6.1 Caa/ccl 

Identifica correctamente as principais formas derivadas de cada tema verbal 
latino: en voz activa o modo indicativo, tanto do tema de presente como do 
tema de perfecto; en pasiva, o presente, o pretérito imperfecto, o futuro 
imperfecto e o pretérito perfecto de indicativo.  

100%    80%    x  10%  x   

   

 LAB3.6.2 Cd/ccl 
Cambia de voz as formas dos tempos verbais do presente, pretérito 
imperfecto, futuro imperfecto e pretérito perfecto de indicativo. 

100% 80%              

 LAB3.6.3 Caa/ccl 
Identifica formas non persoais do verbo, como o infinitivo de presente activo e 
o participio de perfecto.  100% 80%              

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

100% 80%              

 
B4.1  LAB4.1.1 cmcct/ccl 

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando 
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e 
explicando as funcións na oración 

100% 

15% 
 

80%    x  10%  x   
   

12 
B4.2 

 

LAB4.2.1 Caa/ccl 

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

100% 80%    x       
   

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

100% 80%    x  10%  x      

 B4.3  LAB4.3.1 ccl 
Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 

100% 80%    x  10%  x      

 B4.4  LAB4.4.1 Cmcct/ cca/ccl 
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas 
características.  

100% 80%    x    x      

 B4.5  LAB4.5.1 Caa/cmcct/ccl 
Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións 
simples.  100% 80%    x  10%  x      

 B4.6  LAB4.6.1 ccl 
 Recoñece, dentro de frases e textos sinxelos, as construcións de infinitivo e 
participio máis transparentes, e analízaas e tradúceas correctamente.  

100% 80%    x          

 
B6.1  LAB6.1.1 Ccl/caa 

Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e  sintáctica de frases de 
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión.  100% 

30% 
 

80%    x  10%  x      

 
B6.2  LAB6.2.1 Caa/ccl 

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece.  30%  90%     10%  x      

 B6.3  LAB6.3.1. Caa/ccl 
Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información  
que proporcionan, para traducir pequenos textos 100% 80%    x  10%  X      

 B6.4 
 LAB6.4.1  ccec/ccl 

Realiza comentarios sobre determinados  aspectos culturais presentes nos 
textos selecionados, aplicando para iso os coñecementos adquiridos 
previamente nesta ou noutras materias. 

30% 
   90%   10%  X      

 
  LAB6.4.2 cmcct/cd/ccl 

Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o 
tema principal e distinguindo as súas partes. 30%    90%   10%  X      

 B6.5  LAB6.5.1 ccl Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto 30%   100%  x    x      

 
B7.1 

 

LAB7.1.1 caa/ccl 
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou 
de palabras da lingua propia.  30% 

 
10% 

   100%     x      

 LAB7.1.2. cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  50%  90%     10%  x      

 B7.2  LAB7.2.1 cmcct /ccl 
 Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu 
mantemento na propia lingua.  

100%  90%     10%  x      

 B7.2  LAB7.3.1. ccl 
 Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica 
a partir desta o seu significado.  

100% 80%    x  10% x X      

 B7.3  LAB7.4.1 cd/csc/ccec/ccl 
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua 

100%  90%     10%  X      

 B1.4  LAB1.5.1 ccl/caa 
 Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe.  

100% 
10% 

80%    x  10%  X      

 B1.5  LAB1.6.1 ccl/ caa 
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución.  100% 80%    x  10%  x      

 

B5.6  LAB5.7.1 
Csc/csiee/ccl/cmcct/
ccec 

Describe as características dos tipos de espectáculos públicos celebrados no 
teatro, no circo e no anfiteatro, valora o seu mantemento no mundo actual e 
sitúa nun mapa os teatros, os circos e os anfiteatros conservados máis 
importantes.  

100% 20% 80%    x  10%  x  x 

 

x 
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4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade 

    LATÍN 1º BACHARELATO 
      

             

 1ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

       

T
e

m
a
/U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo               
consec. 

Peso   
Cualific. 

                   Instrumentos  
  

Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  
  
1 
  
  
  

B1.1   LA1B1.1.1 

cmcct/ ccec/ csc 

 

Localiza nun mapa o marco xeográfico da lingua latina e a súa expansión, 
delimitando os seus ámbitos de influencia e colocando con precisión puntos 
xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia 
histórica. 

50% 10%  80 90%    10%    x 

   

B1.2  LA1B1.2.1 
cd/ caa 

 
Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as súas familias, 
e delimita nun mapa a zona de orixe e as zonas de expansión 

100% 10% 90%      10%  x   
   

   LA1B1.3.1 csc /ccec 

Identifica as linguas que se falan actualmente en Europa, diferenciando pola 
súa orixe entre indoeuropeas e non indoeuropeas, clasifica as primeiras en 
familias lingüísticas e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan. 

20% 10%   90%    10% x    
   

B1.3   LA1B1.4.1 
csc / ccec 

 

Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola súa orixe 
romances e non romances, localiza nun mapa as zonas onde se utilizan, 
delimita o marco xeográfico das linguas romances faladas no mundo e 
recoñece as súas características. 

100% 20%   90%    10% x    

   

B1.4   LA1B1.5.1 

ccl / caa / cmcct 

 
Distingue e delimita as etapas do latín, recoñece e distingue a partir do étimo 
latino cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, e explica as evolucións 
que se producen nun caso e no outro. 

100% 20% 90%      10%  x   

   

    LA1B1.5.2 ccl 

Coñece  exemplos de termos latinos que deron orixe  tanto a unha palabra 
patrimonial como a un cultismo, e sinala as diferenzas de uso e significado 
entre ambos 

100% 20% 90%      10%  x   
   

  LA1B1.5.3 cmcct /cd /ccec 
Demostra a presenza do latín no século XXI en campos como a ciencia, a 
cultura, a publicidade, os medios de comunicación, internet e as redes sociais. 

50% 10%    90%   10%    x    

 

  
2 
  

B2.1   LA1B2.1.1 cd /ccec  
Recoñece tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa 
función, e describe os trazos que distinguen uns dos outros 50% 5%    90%   10%    x    

B2.2   LA1B2.2.1 caa/cmcctl 
Explica a orixe do alfabeto latino, e a evolución e a adaptación dos signos do 
alfabeto grego. 

50% 10%    90%   10%  x      

    LA1B2.3.1 csc /ccl /ccec 

Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo do alfabeto latino, 
así como a súa evolución, sinala as adaptacións que se producen en cada 
unha e recoñece os tipos de alfabeto usados actualmente en Europa, en 
relación coas linguas que os empregan. 

50% 10%    90%   10%  x   

   

B2.3  LA1B2.4.1 ccl 
Le con pronuncia e acentuación correctas textos latinos, identificando e 
reproducindo exemplos de diferentes tipos de pronuncia. 

100% 50%  90%     10%  x      

B3.1  LA1B3.1.1 cmcct ccl 

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.  

100% 20%     90%  10%  x   
   

B3.2  LA1B3.2.1. caa / ccl 
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas.  

50% 5%     90%  10%  x      

 

  
  
  
 
 
 
  
  

B3.3   LA1B3.3.1 caa/ccl /cd 

Declina e/ou conxuga correctamente palabras propostas segundo a súa 
categoría, explicando e ilustrando con exemplos as características que 
diferencian os conceptos de declinación e conxugación 

100% 

50% 

90%      10%  x   
   

B3.4   LA1B3.4.1 ccl 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos en latín, 
distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 
categoría e a súa declinación.  

100% 90%      10%  x   
   

B3.5   LA1B3.5.1. caa/ccl 
Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu enunciado e 
describe os trazos polos que se recoñecen os modelos de flexión verbal. 100% 90%      10%  x      

    LA1B3.5.2 ccl 
Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 

100% 90%      10%  x      

   LA1B3.5.3. ccl 
Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa  aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes. 

100% 90%      10%  x      

   LA1B3.8.1. Ccl/caa 

traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e 
compara os tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os 
do castelán. 

100% 90%      10%  x   
   

3 B4.1  LA1B4.1.1 cmcct/ccl 

Analiza morfoloxicamente e sintacticamente frases e textos de dificultade 
graduada, identificando correctamente as categorías gramaticais presentes 
nas palabras con flexión e explicando as funcións que realizan na oración 

100% 90%      10%  x   
   

 B4.2  LA1B4.2.1 Caa/ccl 

 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.  

100% 90%      10%  x   
   

 B4.3  LA1B4.3.1 ccl 
Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 

100% 90%      10%  x      

 B4.4  LA1B4.4.1 Cmcct/ ccl Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica e explica en cada 100% 90%      10%  x      
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CCL   Comunicación  lingüística                                                                                             
                                                                                                                                                                                                  CL  Comprensión lectora 
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE  Expresión oral e escrita   
CD   Competencia dixital               CA  Comunicación audiovisual   
CAA   Competencia aprender a aprender            TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 
CSC   Competencias sociais e cívicas            EMP  Emprendemento  
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                   EC  Educación cívica  
CCEC   Conciencia e expresións culturais            PV  Prevención da violencia  

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

 

caso as súas características.  

 B6.1  LA1B6.1.1 Ccl/caa 

Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica 
de textos de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión.  

100% 90%      10%  x   
   

 B6.2  LA1B6.2.1. Caa/ccl 

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

30% 5%  90%     10% x x   
   

 B6.3  LA1B6.3.1 Caa/ccl 

Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente 
a información gramatical incluída nos seus manuais e nas súas 
entradas, e localiza o significado de palabras que entrañen dificultade, 
identificando entre varias acepcións o sentido máis axeitado para a 
tradución do texto.  

100% 10% 90%        x   

   

 B6.4  LA1B6.4.1 Csc/ ccec/caa  

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

30% 5%  90%     10%  x   
   

 B7.1  LA1B7.1.1 Caa / ccl 
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou 
de palabras da lingua propia ou doutras que coñece.  

50% 5%  90%     10% x       

   LA1B7.1.2 Cd /ccl  Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  50% 10%  90%     10%  x      

 B7.3  LA1B7.3.1. Caa / ccl 
 Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos 
latinos.  50% 5%  90%     10% x       

 B1.5  LA1B1.6.1 ccl/caa 

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica. 

100% 10% 90%      10%  x   
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B3.4  LA1B3.4.1 ccl 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 
categoría e a súa declinación 100% 

35% 

90%      10%  x      

B3.5  LA1B3.5.3. ccl 
Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes.  100% 90%      10%  x      

B6.1  LA1B6.1.1 Ccl/caa 

Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica 
de textos de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión.   100% 90%      10%  x      

B6.2  LA1B6.2.1 Caa/ccl 

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece.  30% 5%  90%     10%  x      

B6.3  LA1B6.3.1. Caa/ccl 

Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a 
información gramatical incluída nos seus manuais e nas súas entradas, e 
localiza o significado de palabras que entrañen dificultade, identificando entre 
varias acepcións o sentido máis axeitado para a tradución do texto.  100% 5% 90%      10%  x      

B7.1  LA1B7.1.1 Caa/ccl 
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou 
de palabras da lingua propia ou doutras que coñece.  50% 5%  90%     10% x       

  LA1B7.1.2. Cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  50% 10%  90%     10%  x      

 B7.3  LA1B7.3.1. Caa/ccl 
Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos 
latinos.  50% 5%  90%     

10 
x       

 B7.4  LA1B7.5.1. ccl 

Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia 
lingua.  100% 10% 90%      10%  x      

 B1.5  LA1B1.6.1 Ccl/ caa 

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica. 100% 10% 90%      10%  x      

 B5.1  LA1B5.1.1. Ccec/ ccl/ csc 

 Describe o marco histórico en que xorde e se desenvolve a civilización 
romana, sinala períodos dentro del e identifica en cada un as conexións máis 
importantes que presentan con outras civilizacións 30% 5%   90%    10%  x      

   LA1B5.1.2 Csc/ csiee/ccec 
Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os seus trazos esenciais 
e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.  50% 5%   90%    10%  x      

   LA1B5.1.3. caa/ csc 

Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización e no período 
histórico correspondente, ponos en contexto e relaciónaos con outras 
circunstancias contemporáneas.  50% 5%   90%    10%      

x 
 



32 
 

 

     
4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade 

LATÍN 1º BACHARELATO 
      

             

 2ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

       

T
e

m
a
/U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo               
consec. 

Peso   
Cualific. 

                   Instrumentos  
  

Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 
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B3.4  LA1B3.4.1 ccl 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 
categoría e a súa declinación 100% 

50% 

90%      10%  x      

  LA1B3.4.2 ccl 
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 90%      10%  x      

B3.5  LA1B3.5.3. ccl 
Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes.  100% 90%      10%  x      

  LA1B3.8.1. Ccl / caa 

Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e 
compara os tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os 
do castelán.  100% 90%      10%  x      

B6.1  LA1B6.1.1 Ccl/caa 

Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica 
de textos de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión.   100% 90%      10%  x      

B6.2  LA1B6.2.1 Caa/ccl 

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece.  30% 90%      10% x       

B6.3  LA1B6.3.1. Caa/ccl 

Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a 
información gramatical incluída nos seus manuais e nas súas entradas, e 
localiza o significado de palabras que entrañen dificultade, identificando entre 
varias acepcións o sentido máis axeitado para a tradución do texto.  100% 90%      10%  x      

B7.1  LA1B7.1.1 Caa/ccl 
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou 
de palabras da lingua propia ou doutras que coñece.  50% 2%  90%     10% x       

  LA1B7.1.2. Cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  50% 5%  90%     10%  x      

B7.3  LA1B7.3.1. Caa/ccl 
Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos 
latinos.  50% 2%  90%     10% x       

  LA1B7.4.1 ccl 
Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica 
a partir desta o seu significado.  50% 5%  90%     10% x       

  LA1B7.4.2. Caa/ cd/ccl Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 50% 1%  90%     10% x       

B7.4  LA1B7.5.1. ccl 

Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia 
lingua.  100% 10% 90%      10%  x      

B1.5  LA1B1.6.1 Ccl/ caa 

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica. 100% 10% 90%      10%  x      

B5.1  LA1B5.1.1. Ccec/ ccl/ csc 

 Describe o marco histórico en que xorde e se desenvolve a civilización 
romana, sinala períodos dentro del e identifica en cada un as conexións máis 
importantes que presentan con outras civilizacións 30% 5%   90%    10%  x  x  x  

  LA1B5.1.2 Csc/ csiee/ccec 
Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os seus trazos esenciais 
e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.  50% 5%   90%    10%  x  x  x  

  LA1B5.1.3. caa/ csc 

Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización e no período 
histórico correspondente, ponos en contexto e relaciónaos con outras 
circunstancias contemporáneas.  50% 5%   90%    10%      x  
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B3.4  LA1B3.4.1 ccl 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 
categoría e a súa declinación 100% 

50% 

90%      10%  x      

  LA1B3.4.2 ccl 
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 90%      10%  x      

B3.5  LA1B3.5.3. ccl 
Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes.  100% 90%      10%  x      

  LA1B3.8.1. Ccl / caa 

Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e 
compara os tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os 
do castelán.  100% 90%      10%        

B6.1  LA1B6.1.1 Ccl/caa 

Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica 
de textos de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión.   100% 90%      10%  x      

B6.2  LA1B6.2.1 Caa/ccl 

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece.  30% 90%      10% x       

B6.3  LA1B6.3.1. Caa/ccl 

Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a 
información gramatical incluída nos seus manuais e nas súas entradas, e 
localiza o significado de palabras que entrañen dificultade, identificando entre 
varias acepcións o sentido máis axeitado para a tradución do texto.  100% 90%      10%  x      

B7.1  LA1B7.1.1 Caa/ccl Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou 50% 1%  90%     10% x       
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de palabras da lingua propia ou doutras que coñece.  

  LA1B7.1.2. Cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  50% 5%  90%     10%  x      

B7.3  LA1B7.3.1. Caa/ccl 
Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos 
latinos.  50% 1%  90%     10% x       

  LA1B7.4.1 ccl 
Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica 
a partir desta o seu significado.  50% 2%  90%     10%  x      

  LA1B7.4.2. Caa/ cd/ccl Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 50% 1%  90%     10% x       

B7.4  LA1B7.5.1. ccl 

Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia 
lingua.  100% 10% 90%      10%  x      

B1.5  LA1B1.6.1 Ccl/ caa 

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica. 100% 10% 90%      10%  x      

B5.1  LA1B5.1.1. Ccec/ ccl/ csc 

 Describe o marco histórico en que xorde e se desenvolve a civilización 
romana, sinala períodos dentro del e identifica en cada un as conexións máis 
importantes que presentan con outras civilizacións 30% 1%   90%    10%  x    x  

  LA1B5.1.2 Csc/ csiee/ccec 
Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os seus trazos esenciais 
e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.  50% 2%   90%    10%  x    x  

  LA1B5.1.3. caa/ csc 

Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización e no período 
histórico correspondente, ponos en contexto e relaciónaos con outras 
circunstancias contemporáneas.  50% 2%   90%    10%      x  

  LA1B5.1.4 Cd/ cmcct 
 Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos 
salientables, consultando diferentes fontes de información  50% 5%   90%    10%    x    

  LA1B5.1.5. Csc/ csiee/ ccl 
Describe os principais fitos históricos e os aspectos máis significativos da 
civilización latina, e analiza a súa influencia no devir histórico posterior. 50% 5%   90%    10%  x    x  
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B3.4  LA1B3.4.1 ccl 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 
categoría e a súa declinación 100% 

50% 

90%      10%  x      

  LA1B3.4.2 ccl 
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 90%      10%  x      

B3.5  LA1B3.5.3. ccl 
Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes.  100% 90%      10%  x      

  LA1B3.8.1. Ccl / caa 

Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e 
compara os tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os 
do castelán.  100% 90%      10%  x      

B6.1  LA1B6.1.1 Ccl/caa 

Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica 
de textos de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión.   100% 90%      10%  x      

B6.2  LA1B6.2.1 Caa/ccl 

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece.  30% 90%      10% x       

B6.3  LA1B6.3.1. Caa/ccl 

Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a 
información gramatical incluída nos seus manuais e nas súas entradas, e 
localiza o significado de palabras que entrañen dificultade, identificando entre 
varias acepcións o sentido máis axeitado para a tradución do texto.  100% 90%      10%  x      

B7.1  LA1B7.1.1 Caa/ccl 
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou 
de palabras da lingua propia ou doutras que coñece.  50% 1%  90%     10% x       

  LA1B7.1.2. Cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  50% 5%  90%     10%  x      

B7.3  LA1B7.3.1. Caa/ccl 
Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos 
latinos.  50% 1%  90%     10% x       

  LA1B7.4.1 ccl 
Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica 
a partir desta o seu significado.  50% 2%  90%     10%  x      

  LA1B7.4.2. Caa/ cd/ccl Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 50% 1%  90%     10% X        

B7.4  LA1B7.5.1. ccl 

Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia 
lingua.  100% 10% 90%      10%  x      

B1.5  LA1B1.6.1 Ccl/ caa 

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica. 100% 10% 90%      10%  x      

B5.7  LA1B5.10.1 Csc/ cmcct 

Enumera os elementos que compoñen a estrutura do exército romano e 
explica o seu funcionamento, atendendo á súa evolución ao longo dos 
períodos históricos  50% 20%    90%   10%  x  x  x  
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B3.4  LA1B3.4.1 ccl 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 
categoría e a súa declinación 100% 

50% 

90%      10%  x      

  LA1B3.4.2 ccl 
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 90%      10%  x      

B3.5  LA1B3.5.3. ccl 
Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes.  100% 90%      10%  x      

  LA1B3.8.1. Ccl / caa 

Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e 
compara os tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os 
do castelán.  100% 90%      10%  x      

B6.1  LA1B6.1.1 Ccl/caa 

Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica 
de textos de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión.   100% 90%      10%  x      
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B6.2  LA1B6.2.1 Caa/ccl 

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece.  30% 90%      10%  x      

B6.3  LA1B6.3.1. Caa/ccl 

Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a 
información gramatical incluída nos seus manuais e nas súas entradas, e 
localiza o significado de palabras que entrañen dificultade, identificando entre 
varias acepcións o sentido máis axeitado para a tradución do texto.  100% 90%      10%  x      

B7.1  LA1B7.1.1 Caa/ccl 
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou 
de palabras da lingua propia ou doutras que coñece.  50% 1%  90%     10% x       
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  LA1B7.1.2. Cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  50% 5%  90%     10%  x      

B7.3  LA1B7.3.1. Caa/ccl 
Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos 
latinos.  50% 1%  90%     10% x       

  LA1B7.4.1 ccl 
Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica 
a partir desta o seu significado.  50% 2%  90%     10%  x      

  LA1B7.4.2. Caa/ cd/ccl Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 50% 1%  90%     10% x       

B7.4  LA1B7.5.1. ccl 

Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia 
lingua.  100% 10% 90%      10%  x      

B1.5  LA1B1.6.1 Ccl/ caa 

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica. 100% 10% 90%      10%  x      

B5.2  LA1B5.2.1 Cmcct/ccl/ csc/ccec 
 Explica a romanización de Hispania e da Gallaecia, describe as súas causas 
e delimita as súas fases.  100% 5%   90%    10%  x      

  LA1B5.2.2. Csc/ cd/ ccl 

Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que 
caracterizan o proceso da romanización de Hispania e da Gallaecia, e sinala a 
súa influencia na historia posterior. 100% 5%   90%    10%  x    x  

  LA1B5.3.1 
Caa/ cmcct/ cd/ 
ccec 

Identifica e sinala nun mapa os restos arqueolóxicos máis salientables da 
romanización de Hispania e da Gallaecia, e descobre e relaciona as pezas 
arqueolóxicas romanas dos museos cos coñecementos adquiridos. 100% 10%   90%    10%    x  x  
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4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade 

               

      

 3ª Aval  Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e   instrumentos de avaliación Temas transversais 

 

T
e
m

a
/U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif 
criteri 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 
mínimo 
consec. 

Peso   
Cualific. 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 
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B3.4 

 

LA1B3.4.1 ccl 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en latín, 
distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa categoría e a 
súa declinación 

100% 

50% 

90%      10%  x      

LA1B3.4.2 ccl 
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 
palabra o paradigma de flexión correspondente. 

100% 90%      10%  x      

B3.5 
 LA1B3.5.3. ccl 

Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa aplicando correctamente os 
paradigmas correspondentes.  100% 90%      10%  x      

 LA1B3.8.1. Ccl / caa 
Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e compara os 
tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os do castelán.  

100% 90%      10%  x      

B6.1  LA1B6.1.1 Ccl/caa 
Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica de textos 
de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa tradución ou retroversión.  

100% 90%      10%  x      

B6.2  LA1B6.2.1 Caa/ccl 
 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, relacionando 
estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece.  

30% 90%      10%  x      

B6.3  LA1B6.3.1. Caa/ccl 

Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a información 
gramatical incluída nos seus manuais e nas súas entradas, e localiza o significado de 
palabras que entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis 
axeitado para a tradución do texto.  

100% 90%      10%  x      

B7.1  LA1B7.1.1 Caa/ccl 
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou de 
palabras da lingua propia ou doutras que coñece.  

50% 1%  90%     10% x       

  LA1B7.1.2. Cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  50% 5%  90%     10%  x      

B7.3 

 

LA1B7.3.1. Caa/ccl Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos latinos. 50% 2%  90%     10% x       

LA1B7.4.1 ccl 
Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica a partir 
desta o seu significado.  

50% 2%  90%     10%  x      

LA1B7.4.2. Caa/ cd/ccl Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 50% 1%  90%     10% x       

B7.4  LA1B7.5.1. ccl 
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe empregalas 
no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia lingua.  

100% 10% 90%      10%  x      

B1.5  LA1B1.6.1 Ccl/ caa 

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as regras 
fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron procesos de 
evolución semántica. 

100% 10% 90%      10%  x      

B5.3  LA1B5.4.1 Csiee/ csc 
Describe os elementos que caracterizan as sucesivas formas de organización do 
sistema político romano.  

50% 10%   90%    10%  x      

  LA1B5.4.2 Csiee/cd/csc/ccl 

Describe a organización e a evolución da sociedade romana, explicando as 
características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha, relacionando 
estes aspectos cos valores cívicos existentes na época e comparándoos cos actuais. 

50% 10%   90%    10%  x  x  x  
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B3.4 

 

LA1B3.4.1 ccl 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en latín, 
distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa categoría e a 
súa declinación 

100% 

50% 

90%      10%  x      

LA1B3.4.2 ccl 
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 
palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 90%      10%  x      

B3.5 

 

LA1B3.5.3. ccl 
Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa aplicando correctamente os 
paradigmas correspondentes.  

100% 90%      10%  x      

LA1B3.8.1. Ccl / caa 
Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e compara os 
tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os do castelán.  100% 90%      10%  x      

 
 
 
B4.5 

 

 
 
 
LA1B4.5.1 

 
 
 
Caa/ ccl 

Distingue as oracións simples das compostas e, dentro destas últimas, 
as coordinadas das subordinadas, os seus tipos e os nexos que as 
caracterizan, e sinala exemplos que expliquen en cada caso as súas 
características. 

100% 90%      10%  x      

B6.1  LA1B6.1.1 Ccl/caa 
Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica de textos 
de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa tradución ou retroversión.  

100% 90%      10%  x      

B6.2  LA1B6.2.1 Caa/ccl 
 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, relacionando 
estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece.  

30% 90%      10% x       

B6.3  LA1B6.3.1. Caa/ccl 

Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a información 
gramatical incluída nos seus manuais e nas súas entradas, e localiza o significado de 
palabras que entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis 
axeitado para a tradución do texto.  

100% 90%      10%  x      

B7.1 
 

LA1B7.1.1 Caa/ccl 
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou de 
palabras da lingua propia ou doutras que coñece.  

50% 1%  90%     10% x x      

LA1B7.1.2. Cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  50% 1%  90%     10%  x      

B7.3  LA1B7.3.1. Caa/ccl Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos latinos. 50% 1%  90%     10% x       
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LA1B7.4.1 ccl 
Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica a partir 
desta o seu significado.  

50% 1%  90%     10%  x      

  LA1B7.4.2. Caa/ cd/ccl Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 50% 1%  90%     10% x       

B7.4  LA1B7.5.1. ccl 
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe empregalas 
no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia lingua.  

100% 10% 90%      10%  x      

10 

B1.5  LA1B1.6.1 Ccl/ caa 

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as regras 
fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron procesos de 
evolución semántica. 

100% 10% 90%      10%  x      

B5.4 

 

LA1B5.5.1 Ccec/ cd 

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. 

100% 5%   90%    10%  x      

LA1B5.5.2. Ccec/cd /ccl 
Identifica deuses, semideuses e heroes dentro do imaxinario mítico, e explica os 
principais aspectos que diferencian uns dos outros. 

100% 5%   90%    10%  x      

LA1B5.6.1 Ccec/ ccl/ csc/csiee 

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

50% 5%   90%    10%    x    

LA1B5.6.2 Caa/ ccec / ccl 

Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos e as lendas da antigüidade clásica e os 
pertencentes a outras culturas, comparando o seu tratamento na literatura ou na 
tradición relixiosa, e valorando a súa influenza na arte e na literatura posterior a través 
de exemplos.  

50% 5%   90%    10%    x    

LA1B5.7.1 Csc/cmcct/ccl/ ccec 

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

50% 5%   90%    10%  x  x  x  
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B3.4 
 

 

LA1B3.4.1 ccl 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en latín, 
distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa categoría e a 
súa declinación 

100% 

50% 

90%      10%  x      

LA1B3.4.2 ccl 
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 
palabra o paradigma de flexión correspondente. 

100% 90%      10%  x      

B3.5 

 

LA1B3.5.3. ccl 
Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa aplicando correctamente os 
paradigmas correspondentes.  

100% 90%      10%  x      

LA1B3.6.1. Caa/ ccl 

Explica o uso dos temas verbais latinos, identificando correctamente as formas 
derivadas de  cada un.   

100% 90%      10%  x      

   
LA1B3.6.2 Cd/ ccl 

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

100% 
90%      10%  x      

LA1B3.8.1. Ccl / caa 
Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e compara os 
tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os do castelán.  100% 90%      10%  x      

 
 
 
B4.5 

 

 
 
 
LA1B4.5.1 

 
 
 
Caa/ ccl 

Distingue as oracións simples das compostas e, dentro destas últimas, as coordinadas 
das subordinadas, os seus tipos e os nexos que as caracterizan, e sinala exemplos que 
expliquen en cada caso as súas características.  

100% 90%      10%  x      

B6.1  LA1B6.1.1 Ccl/caa 
Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica de textos 
de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa tradución ou retroversión.  

100% 90%      10%  x      

B6.2  LA1B6.2.1 Caa/ccl 
 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, relacionando 
estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece.  

30% 90%      10%  x      

B6.3  LA1B6.3.1. Caa/ccl 

Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a información 
gramatical incluída nos seus manuais e nas súas entradas, e localiza o significado de 
palabras que entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis 
axeitado para a tradución do texto.  

100% 90%      10%  x      

B6.4  LA1B6.4.1 csc/ccec/ caa 

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

30% 5%  90%     10%  x      

B7.1 
 

LA1B7.1.1 Caa/ccl 
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou de 
palabras da lingua propia ou doutras que coñece.  

50% 5%  90%     10% x       

LA1B7.1.2. Cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  50% 5%  90%     10%  x      

B7.3 

 

LA1B7.3.1. Caa/ccl Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos latinos. 50% 5%  90%     10% x       

LA1B7.4.1 ccl 
Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica a partir 
desta o seu significado.  

50% 5%  90%     10%  x      

LA1B7.4.2. Caa/ cd/ccl Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 50% 5%  90%     10% x       

B7.4  LA1B7.5.1. ccl 
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe empregalas 
no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia lingua.  

100% 10% 90%      10%  x      

B1.5  LA1B1.6.1 Ccl/ caa 

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as regras 
fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron procesos de 
evolución semántica. 

100% 10% 90%      10%  x      

B5.5  LA1B5.8.1 Ccec/ cd 
Describe as principais manifestacións escultóricas e pictóricas da arte romana, 
identificando a partir de elementos concretos o seu estilo e a súa cronoloxía aproximada. 

100% 5%   90%    10%  x  x    

 

12 B3.4  
LA1B3.4.1 ccl 

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en latín, 
distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa categoría e a 
súa declinación 

100% 50% 90%      10%  x      
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LA1B3.4.2 ccl 
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 
palabra o paradigma de flexión correspondente. 

100% 90%      10%  x      

B3.5  
LA1B3.5.3. ccl 

Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa aplicando correctamente os 
paradigmas correspondentes.  

100% 90%      10%  x      

LA1B3.6.1. Caa/ ccl 

Explica o uso dos temas verbais latinos, identificando correctamente as formas 
derivadas de  cada un.   

100% 90%      10%  x      

B3.5  

   
LA1B3.6.2 Cd/ ccl 

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

100% 90%      10%  x      

LA1B3.7.1. Caa/ ccl 

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

100% 90%      10%  x      

LA1B3.8.1. Ccl / caa 
Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e compara os 
tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os do castelán.  100% 90%      10%  x      

B4.6  
LA1B4.6.1 Caa/ ccl 

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

100% 90%      10%  x      

LA1B4.7.1. ccl 
Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de infinitivo e participio máis 
frecuentes, en relación con construcións análogas noutras linguas que coñece. 100% 90%      10%  x      

B6.1  LA1B6.1.1 Ccl/caa 
Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica de textos 
de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa tradución ou retroversión.  

100% 90%      10%  x      

B6.2  LA1B6.2.1 Caa/ccl 
 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, relacionando 
estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece.  

30% 90%      10%  x      

B6.3  LA1B6.3.1. Caa/ccl 

Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a información 
gramatical incluída nos seus manuais e nas súas entradas, e localiza o significado de 
palabras que entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis 
axeitado para a tradución do texto.  

100% 90%      10%  x      

B6.4 
B6.5 

 

LA1B6.4.1 csc/ccec/ caa 

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

50%   90%     10%  x      

LA1B6.4.2 
Cmcct/ ccl 

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

30%   90%     10%  x      

 
B6.6  

LA1B6.5.1. ccl Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto. 30% 5%  90%     10%  x      

 LA1B6.6.1. ccl Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema previamente acordado. 30% 5%  90%     10%  x      

 
B7.1  LA1B7.1.1 Caa/ccl 

Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou de 
palabras da lingua propia ou doutras que coñece.  

50% 1%  90%     10% x       

 LA1B7.1.2. Cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  50% 2%  90%     10%        

 B7.2  LA1B7.2.1. Cmcct/ ccl 
Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu mantemento na 
propia lingua. 

50% 5%  90%     10%  x      

 

B7.3  

LA1B7.3.1. Caa/ccl Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos latinos. 50% 1%  90%     10% x       

 
LA1B7.4.1 ccl 

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

50% 1%  90%     10%  x      

 LA1B7.4.2. Caa/ cd/ccl Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 50% 1%  90%     10% x       

 B7.4  LA1B7.5.1. ccl 
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe empregalas 
no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia lingua.  

100% 10% 90%      10%  x      

 

B1.5  LA1B1.6.1 Ccl/ caa 

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as regras 
fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron procesos de 
evolución semántica. 

100% 10% 90%      10%  x      

 

B5.6  LA1B5.9.1 Cd/csc/cmcct / 

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

 

70% 5%    90%   10%  x  x  x  

 

LA1B5.9.2 Cmcct/ cd /caa 

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

70% 5%    90%   10%    x    
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4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade 

    LATÍN 2º BACHARELATO 
      

             

 1ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

       

T
e

m
a
/U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo               
consec. 

Peso   
Cualific. 

                   Instrumentos  
  

Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  
  
1 
  
  
  

B1.1 
  LA2B1.1.1 

 

ccl/caa/ccec 

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

100% 

15% 

100%        x   
   

B1.2 

  

LA2B1.2.1 
 
ccl/cmcct/ccec 

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal 
do étimo latino. 

100% 100%        x   

   

LA2B1.2.2 cd/ccl/caa 

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

100% 100%        x   
   

B2.1 
 

  
  
  

LA2B2.1.1 
 

Caa/ ccl 

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

100% 

15% 

 x       x   
   

LA2B2.2.1 
cmcct/ccl 

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

100%  x       x   
   

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

100% 100%        x      

LA2B2.4.1 cd /ccl/caa 

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.  

100% 100%        x  x 
   

LA2B2.4.2 ccl/caa 

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

100% 100%        x   
   

B3.1  LAB3.1.1 ccl/caa 
Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto 
para efectuar correctamente a súa tradución.   

100% 

15% 

100%        x      

B3.2 

 

LA2B3.2.1 ccl/caa 

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

100%  x       x   
   

LA2B3.3.1 Ccl/caa 

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

100%  x       x   
   

B3.3 

 LA2B3.4.1 Caa/ccl 

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.  

100% 100%        x   

   

B5.1 

 LA2B5.1.1 Ccl/caa 
 Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos 
para efectuar correctamente a súa tradución.  100% 

40% 

100%        x      

 LA2B5.2.1 Cd/caa/ccl 

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.  

100% 100%        x   

   

B6.1  LA2B6.1.1 Ccl/cmcct/cd 
Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos 
correctamente ao galego e ao castelán.  

50% 

15% 

 x       x      

B6.2 

 

LA2B6.2.1 Caa/ccl/cd 

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.  

50%  x       x   
   

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

50%  x       x      

B6.3 
 LA2B6.3.1 

cmcct/csc/cd/ccec/c
cl 

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.  

100% 100%        x   
   

B6.4 
 LA2B6.4.1 Ccl/ccec 

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

100% 100%        x   
   

 

2 

B1.1 
  LA2B1.1.1 

 

ccl/caa/ccec 

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

100% 

15% 

100%        x   
   

B1.2 

  

LA2B1.2.1 
 
ccl/cmcct/ccec 

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal 
do étimo latino. 

100% 100%        x   

   

LA2B1.2.2 cd/ccl/caa 

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

100% 100%        x   
   

2 B2.1  LA2B2.1.1 Caa/ccl  Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen. 100%   x       x      
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 LA2B2.2.1 
cmcct/ccl 

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

100% 

15% 

 x       x   
   

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

100% 100%        x      

 LA2B2.4.1 cd /ccl/caa 

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.  

100% 100%        x   
   

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

100% 100%        x      

B3.1  LAB3.1.1 ccl/caa 
Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto 
para efectuar correctamente a súa tradución.   

100% 

15% 

100%        x      

B3.2 

 

LA2B3.2.1 ccl/caa 

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

100%  x       x   
   

LA2B3.3.1 Ccl/caa 

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

100%  x       x   
   

B3.3 

 LA2B3.4.1 Caa/ccl 

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.  

100% 100%        x   

   

B5.1 

 

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

100% 

40% 

100%        x      

LA2B5.2.1 Cd/caa/ccl 

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.  

100% 100%        x  x 

   

B6.1  LA2B6.1.1 Ccl/cmcct/cd 
Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos 
correctamente ao galego e ao castelán.  

50% 

15% 

 x       x      

B6.2 

 

LA2B6.2.1 Caa/ccl/cd 

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.  

50%  x       x   
   

LA2B6.2.2 Cd/ccl 
 Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico común e 
especializado do galego e do castelán. 50%  x       x      

B6.3 
 LA2B6.3.1 

cmcct/csc/cd/ccec/c
cl 

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.  

100% 100%        x   
   

B6.4 
 LA2B6.4.1 Ccl/ccec 

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

100% 100%        x   
   

 

 

B1.1 
  LA2B1.1.1 

 

ccl/caa/ccec 

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

100% 

10% 

100%        x   
   

B1.2 

  

LA2B1.2.1 
 
ccl/cmcct/ccec 

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal 
do étimo latino. 

100% 100%        x   

   

LA2B1.2.2 cd/ccl/caa 

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

100% 100%        x   
   

B2.1 

 

LA2B2.1.1 
 

Caa/ ccl 

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

100% 

 
15% 

 x       x   
   

LA2B2.2.1 
cmcct/ccl 

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

100%  x       x   
   

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

100% 100%        x      

 LA2B2.4.1 cd /ccl/caa 

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.  

100% 100%        x   
   

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

100% 100%        x      

 
B2.2 

 

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

100% 100%        x      

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

100% 100%        x      

 B3.1  LAB3.1.1 ccl/caa 
Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto 
para efectuar correctamente a súa tradución.   

100% 

15% 

100%        x      

 
B3.2 

 LA2B3.2.1 ccl/caa 

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

100%  x       x   
   

3 
  LA2B3.3.1 Ccl/caa 

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

100%  x       x   
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CL   Comunicación  lingüística                                                                                             
                                                                                                                                                                                                  CL  Comprensión lectora 
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE  Expresión oral e escrita   
CD   Competencia dixital               CA  Comunicación audiovisual   
CAA   Competencia aprender a aprender            TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 
CSC   Competencias sociais e cívicas            EMP  Emprendemento  
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                   EC  Educación cívica  
CCEC   Conciencia e expresións culturais            PV  Prevención da violencia  

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

 

 

 

 

 

 

 

B3.3 

 LA2B3.4.1 Caa/ccl 

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.  

100% 
 

100%        x   

   

 B3.4  LA2B3.5.1 ccl/caa 
Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas 
correctamente e explica as súas funcións. 

100% 100%        x      

 

B4.1 

 

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

50% 

10% 

   x       x    

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

100% 100%              

 

 

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

75%    x       x    

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

100% 100%        x      

  LA2B4.4.1 Ccl/csc/ccec 

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

75%    x     x   
   

 

 

LA2B4.5.1 Csc/cd/ccl 

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.  

75%    x     x  x 
   

 LA2B4.5.2 Csc/cd/ccl 

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

75%    x     x  x 

   

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

100% 

40% 

100%        x      

 

B5.1 

 LA2B5.2.1 Cd/caa/ccl 

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. 

100% 100%        x   

   

 B6.1  LA2B6.1.1 Ccl/cmcct/cd 
Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos 
correctamente ao galego e ao castelán.   

50% 

10% 

 x       x      

 
B6.2 

 LA2B6.2.1 Caa/ccl/cd 

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.  

50%  x       x   
   

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

50%  x       x      

 B6.3  LA2B6.3.1 
Cmcct/csc/cd/ccec/c
ccl 

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.  

100% 100%        x   
   

 B6.4  LA2B6.4.1 Ccl/ccec 

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

100% 100%        x   
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4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade 

    LATÍN 2º BACHARELATO 
      

             

 2ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

       

T
e

m
a
/U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo               
consec. 

Peso   
Cualific. 

                   Instrumentos  
  

Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

4 

B1.1 
  LA2B1.1.1 

 

ccl/caa/ccec 

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

100% 

10% 

100%        x   
   

B1.2 

  

LA2B1.2.1 
 
ccl/cmcct/ccec 

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal 
do étimo latino. 

100% 100%        x   

   

LA2B1.2.2 cd/ccl/caa 

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

100% 100%        x   
   

B2.1 

 

LA2B2.1.1 
 

Caa/ ccl 

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

100% 

 
15% 

 x       x   
   

LA2B2.2.1 
cmcct/ccl 

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

100%  x       x   
   

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

100% 100%        x      

LA2B2.4.1 cd /ccl/caa 

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.  

100% 100%        x   
   

LA2B2.4.2 ccl/caa 

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

100% 100%        x   
   

B2.2 

 

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

100% 100%        x      

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

100% 100%        x      

B3.1  LAB3.1.1 ccl/caa 
Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto 
para efectuar correctamente a súa tradución.   

100% 

15% 

100% x       x      

B3.2 
 LA2B3.2.1 ccl/caa 

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

100%  x       x   
   

 LA2B3.3.1 Ccl/caa 

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

100%  x       x   
   

B3.3 

 LA2B3.4.1 Caa/ccl 

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.  

100% 100%        x   

   

B3.4 
 
 LA2B3.5.1 ccl/caa 

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

100% 100%        x   
   

 
B4.1 

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

50% 

10% 

   x       x    

 LA2B4.2.1 
Caa/ccl/ccec Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica 

e sinala a súa presenza en textos propostos. 
100% 100%              

 

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

75%    x       x    

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

100% 100%        x      

 LA2B4.4.1 Ccl/csc/ccec 

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

75%    x     x   
   

 

LA2B4.5.1 Csc/cd/ccl 

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.  

75%    x     x  x 
   

LA2B4.5.2 Csc/cd/ccl 

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

75%    x     x  x 

   

B5.1  LA2B5.1.1 Ccl/caa 
Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos 
para efectuar correctamente a súa tradución.  

100%  100%        x      
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B5.1 

 LA2B5.2.1 Cd/caa/ccl 

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. 

100% 

40% 
 

100%        x   

   

B5.2 
 LA2B5.3.1 Caa/csc/ccec/ccl 

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

50%  x       x   
   

B5.3 
 LA2B5.4.1 Csc/ccec/ccl 

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

50%  x      x    
   

B5.4  LA2B5.5.1 Ccl/ccec 
Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do 
texto.  

50%  x       x      

B6.1  LA2B6.1.1 Ccl/cmcct/cd 
Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos 
correctamente ao galego e ao castelán.   

50% 

10% 

 x       x      

B6.2 

 

LA2B6.2.1 Caa/ccl/cd 

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.  

50%  x       x   
   

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

50%  x       x      

 

B6.3 
 LA2B6.3.1 

Cmcct/csc/cd/ccec/c
ccl 

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.  

100% 100%        x   
   

B6.4 
 LA2B6.4.1 Ccl/ccec 

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

100% 100%        x   
   

 

 

B1.1 
  LA2B1.1.1 

 

ccl/caa/ccec 

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

100% 

10% 

100%        x   
   

B1.2 

  

LA2B1.2.1 
 
ccl/cmcct/ccec 

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal 
do étimo latino. 

100% 100%        x   

   

LA2B1.2.2 cd/ccl/caa 

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

100% 100%        x   
   

B2.1 

 

LA2B2.1.1 
 

Caa/ ccl 

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

100% 

 
15% 

 x       x   
   

LA2B2.2.1 
cmcct/ccl 

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

100%  x       x   
   

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

100% 100%        x      

 LA2B2.4.1 cd /ccl/caa 

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.  

100% 100%        x   
   

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

100% 100%        x      

 
B2.2 

 

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

100% 100%        x      

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

100% 100%        x      

 B3.1  LAB3.1.1 ccl/caa 
Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto 
para efectuar correctamente a súa tradución.   

100% 

15% 

100% x       x      

 
B3.2 

 

LA2B3.2.1 ccl/caa 

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

100%  x       x   
   

5 
LA2B3.3.1 Ccl/caa 

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

100%  x       x   
   

 

B3.3 

 LA2B3.4.1 Caa/ccl 

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.  

100% 100%        x   

   

 B3.4  LA2B3.5.1 ccl/caa 
Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas 
correctamente e explica as súas funcións. 

100% 100%        x      

 

B4.1 

 

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

50% 

10% 

   x       x    

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

100% 100%              

 

 

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

75%    x       x    

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

100% 100%        x      

  LA2B4.4.1 Ccl/csc/ccec 

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

75%    x     x   
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LA2B4.5.1 Csc/cd/ccl 

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.  

75%     x     x  x 
   

 LA2B4.5.2 Csc/cd/ccl 

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

75%     x     x  x 

   

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

100% 

 
40% 

 

100%        x      

 

B5.1 

 LA2B5.2.1 Cd/caa/ccl 

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. 

100% 100%        x   

   

 B5.2  LA2B5.3.1 Caa/csc/ccec/ccl 
Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, 
históricos e literarios de textos.  

50%  x       x      

 
B5.3 

 LA2B5.4.1 Csc/ccec/ccl 

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

50%  x      x    
   

 B5.4  LA2B5.5.1 Ccl/ccec 
Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do 
texto.  

50%  x       x      

 B6.1  LA2B6.1.1 Ccl/cmcct/cd 
Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos 
correctamente ao galego e ao castelán.   

50% 

10% 

 x       x      

 
B6.2 

 LA2B6.2.1 Caa/ccl/cd 

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.  

50%  x       x   
   

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

50%  x       x      

 B6.3  LA2B6.3.1 
Cmcct/csc/cd/ccec/c
ccl 

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.  

100% 100%        x   
   

 B6.4  LA2B6.4.1 Ccl/ccec 

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

100% 100%        x   
   

 

6 

B1.1 
  LA2B1.1.1 

 

ccl/caa/ccec 

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

100% 

10% 

100%        x   
   

B1.2   LA2B1.2.1 
 
ccl/cmcct/ccec 

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal 
do étimo latino. 

100% 100%        x   

   

 LA2B1.2.2 cd/ccl/caa 

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

100% 100%        x   
   

B2.1 

 

LA2B2.1.1 
 

Caa/ ccl 

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

100% 

 
15% 

 x       x   
   

LA2B2.2.1 
cmcct/ccl 

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

100%  x       x   
   

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

100% 100%        x      

LA2B2.4.1 cd /ccl/caa 

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.  

100% 100%        x   
   

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

100% 100%        x      

B2.2 

 

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

100% 100%        x      

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

100% 100%        x      

B3.1  LAB3.1.1 ccl/caa 
Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto 
para efectuar correctamente a súa tradución.   

100% 

15% 

100% x       x      

B3.2 

 

LA2B3.2.1 ccl/caa 

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

100%  x       x   
   

LA2B3.3.1 Ccl/caa 

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

100%  x       x   
   

B3.3 

 LA2B3.4.1 Caa/ccl 

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.  

100% 100%        x   

   

B3.4  LA2B3.5.1 ccl/caa 
Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas 
correctamente e explica as súas funcións. 

100% 100%        x      

B4.1  LA2B4.1.1 ccec/cmcct/ 
Nomea os aspectos máis salientables referentes á transmisión dos textos 
clásicos ao longo do tempo.  

50%     x       x    
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CL   Comunicación  lingüística                                                                                             
                                                                                                                                                                                                  CL  Comprensión lectora 
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE  Expresión oral e escrita   
CD   Competencia dixital               CA  Comunicación audiovisual   
CAA   Competencia aprender a aprender            TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 
CSC   Competencias sociais e cívicas            EMP  Emprendemento  
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                   EC  Educación cívica  
CCEC   Conciencia e expresións culturais            PV  Prevención da violencia  

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

100% 

10% 

100%        x      

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

75%    x       x    

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

100% 100%        x      

LA2B4.4.1 Ccl/csc/ccec 

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

75%    x     x   
   

  

LA2B4.5.1 Csc/cd/ccl 

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.  

75%    x     x  x 
   

 

LA2B4.5.2 Csc/cd/ccl 

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

75%    x     x  x 

   

B5.1 

 

LA2B5.1.1 Ccl/caa 
Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos 
para efectuar correctamente a súa tradución.  100% 

 
40% 

 

100%        x      

LA2B5.2.1 Cd/caa/ccl 

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. 

100% 100%        x   

   

B5.2  LA2B5.3.1 Caa/csc/ccec/ccl 
Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, 
históricos e literarios de textos.  

50%  x       x      

B5.3 
 LA2B5.4.1 Csc/ccec/ccl 

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

50%  x      x    
   

B5.4  LA2B5.5.1 Ccl/ccec 
Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do 
texto.  

50%  x       x      

B6.1  LA2B6.1.1 Ccl/cmcct/cd 
Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos 
correctamente ao galego e ao castelán.   

50% 

10% 

 x       x      

B6.2 

 

LA2B6.2.1 Caa/ccl/cd 

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.  

50%  x       x   
   

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

50%  x       x      

B6.3 
 LA2B6.3.1 

Cmcct/csc/cd/ccec/c
ccl 

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.  

100% 100%        x   
   

B6.4 
 LA2B6.4.1 Ccl/ccec 

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

100% 100%        x   
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4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade 

    LATÍN 2º BACHARELATO 
      

             

 3ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

       

T
e

m
a
/U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo               
consec. 

Peso   
Cualific. 

                   Instrumentos  
  

Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 
Cla 

Rúb  
(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 
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B1.1 
  LA2B1.1.1 

 

ccl/caa/ccec 

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

100% 

10% 

100%        x   
    

B1.2 

  

LA2B1.2.1 
 
ccl/cmcct/ccec 

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal 
do étimo latino. 

100% 100%        x   

    

LA2B1.2.2 cd/ccl/caa 

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

100% 100%        x   
    

B2.1 
 

  
  
  

LA2B2.1.1 
 

Caa/ ccl 

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

100% 

 
15% 

 x       x   
    

LA2B2.2.1 
cmcct/ccl 

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

100%  x       x   
    

LA2B2.3.1 cmcct/ccl 

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

100% 100%        x   
    

LA2B2.4.1 cd /ccl/caa 

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.  

100% 100%        x   
    

LA2B2.4.2 ccl/caa 

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

100% 100%        x   
    

B2.2 

 

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

100% 100%        x   
    

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

100% 100%        x   
    

B3.1  LAB3.1.1 ccl/caa 
Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto 
para efectuar correctamente a súa tradución.   

100% 

15% 

100% x       x       

B3.2 

 

LA2B3.2.1 ccl/caa 

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

100%  x       x   
    

LA2B3.3.1 Ccl/caa 

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

100%  x       x   
    

B3.3 

 LA2B3.4.1 Caa/ccl 

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.  

100% 100%        x   

    

B3.4 
 LA2B3.5.1 ccl/caa 

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

100% 100%        x   
    

B4.1 

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

50% 

10% 

   x       x     

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

100% 100%        x      

 

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

75%    x       x    

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

100% 100%        x      

 LA2B4.4.1 Ccl/csc/ccec 

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

75%    x     x   
   

 

LA2B4.5.1 Csc/cd/ccl 

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.  

75%    x     x  x 
   

LA2B4.5.2 Csc/cd/ccl 

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

75%    x     x  x 

   

B5.1  LA2B5.1.1 Ccl/caa 
 Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos 
para efectuar correctamente a súa tradución.  

100%  100%        x      
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 LA2B5.2.1 Cd/caa/ccl 

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.  

100% 

40% 
 100%        x   

   

B5.2  LA2B5.3.1 Caa/csc/ccec/ccl 
Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, 
históricos e literarios de textos.  

50%  x       x      

B5.3 
 LA2B5.4.1 Csc/ccec/ccl 

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

50%  x      x    
   

B5.4  LA2B5.5.1 Ccl/ccec 
Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do 
texto.  

50%  x       x      

B6.1  LA2B6.1.1 Ccl/cmcct/cd 
Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos 
correctamente ao galego e ao castelán.  

50% 

10% 

 x       x      

B6.2 

 

LA2B6.2.1 Caa/ccl/cd 

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.  

50%  x       x   
   

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

50%  x       x      

B6.3 
 LA2B6.3.1 

cmcct/csc/cd/ccec/c
cl 

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.  

100% 100%        x   
   

B6.4 
 LA2B6.4.1 Ccl/ccec 

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

100% 100%        x   
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B1.1 
  LA2B1.1.1 

 

ccl/caa/ccec 

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

100% 

10% 

100%        x   
   

B1.2 

  

LA2B1.2.1 
 
ccl/cmcct/ccec 

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal 
do étimo latino. 

100% 100%        x   

   

LA2B1.2.2 cd/ccl/caa 

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

100% 100%        x   
   

B2.1 

 LA2B2.1.1 
 

Caa/ ccl 

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

100% 

 
15% 

 x       x   
   

 LA2B2.2.1 
cmcct/ccl 

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

100%  x       x   
   

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

100% 100%        x      

 LA2B2.4.1 cd /ccl/caa 

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.  

100% 100%        x   
   

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

100% 100%        x      

B2.2 

 

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

100% 100%        x      

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

100% 100%        x      

B3.1  LAB3.1.1 ccl/caa 
Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto 
para efectuar correctamente a súa tradución.   

100% 

15% 

100% x       x      

B3.2 

 

LA2B3.2.1 ccl/caa 

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

100%  x       x   
   

LA2B3.3.1 Ccl/caa 

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

100%  x       x   
   

B3.3 

 LA2B3.4.1 Caa/ccl 

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.  

100% 100%        x   

   

B3.4  LA2B3.5.1 ccl/caa 
Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas 
correctamente e explica as súas funcións. 

100% 100%        x      

B4.1 

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

50% 

10% 

   x       x    

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

100% 100%        x      

 

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

75%    x       x    

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

100% 100%        x      

 LA2B4.4.1 Ccl/csc/ccec 

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

75%    x     x   
   

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

75%    x     x  x    
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da literatura contemporánea.  

LA2B4.5.2 Csc/cd/ccl 

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

75%    x     x  x 

   

B5.1 

 

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

100% 

 
40% 

 

100%        x      

LA2B5.2.1 Cd/caa/ccl 

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.  

100% 100%        x   

   

B5.2  LA2B5.3.1 Caa/csc/ccec/ccl 
Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, 
históricos e literarios de textos.  

50%  x       x      

B5.3 
 LA2B5.4.1 Csc/ccec/ccl 

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

50%  x      x    
   

B5.4  LA2B5.5.1 Ccl/ccec 
Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do 
texto.  

50%  x       x      

B6.1  LA2B6.1.1 Ccl/cmcct/cd 
Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos 
correctamente ao galego e ao castelán.  

50% 

10% 

 x       x      

B6.2 

 

LA2B6.2.1 Caa/ccl/cd 

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.  

50%  x       x   
   

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

50%  x       x      

B6.3 
 LA2B6.3.1 

cmcct/csc/cd/ccec/c
cl 

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.  

100% 100%        x   
   

B6.4 
 LA2B6.4.1 Ccl/ccec 

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

100% 100%        x   
   

 

 

B1.1 
  LA2B1.1.1 

 

ccl/caa/ccec 

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

100% 

10% 

100%        x   
   

B1.2 

  

LA2B1.2.1 
 
ccl/cmcct/ccec 

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal 
do étimo latino. 

100% 100%        x   

   

LA2B1.2.2 cd/ccl/caa 

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

100% 100%        x   
   

B2.1 

 

LA2B2.1.1 
 

Caa/ ccl 

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

100% 

 
15% 

 x       x   
   

LA2B2.2.1 
cmcct/ccl 

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

100%  x       x   
   

LA2B2.3.1 cmcct/ccl 
Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica 
correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado.   100% 100%        x      

 LA2B2.4.1 cd /ccl/caa 

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.  

100% 100%        x   
   

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

100% 100%        x      

 
B2.2 

 

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

100% 100%        x      

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

100% 100%        x      

 B3.1  LAB3.1.1 ccl/caa 
Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto 
para efectuar correctamente a súa tradución.   

100% 

15% 

100% x       x      

 
B3.2 

 LA2B3.2.1 ccl/caa 

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

100%  x       x   
   

9 
  LA2B3.3.1 Ccl/caa 

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

100%  x       x   
   

 

B3.3 

 LA2B3.4.1 Caa/ccl 

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.  

100% 100%        x   

   

 B3.4  LA2B3.5.1 ccl/caa 
Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas 
correctamente e explica as súas funcións. 

100% 100%        x      

 
B4.1 

 

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

50% 
10% 

   x       x    

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

100% 100%        x      
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CCL   Comunicación  lingüística                                                                                             
                                                                                                                                                                                                  CL  Comprensión lectora 
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE  Expresión oral e escrita   
CD   Competencia dixital               CA  Comunicación audiovisual   
CAA   Competencia aprender a aprender            TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 
CSC   Competencias sociais e cívicas            EMP  Emprendemento  
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                   EC  Educación cívica  
CCEC   Conciencia e expresións culturais            PV  Prevención da violencia  

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

75%    x       x    

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

100% 100%        x      

  LA2B4.4.1 Ccl/csc/ccec 

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

75% 

 

   x     x   
   

 

 

LA2B4.5.1 Csc/cd/ccl 

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.  

75%    x     x  x 
   

 LA2B4.5.2 Csc/cd/ccl 

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

75%    x     x  x 

   

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

100% 

 
40% 

 

100%        x      

 

B5.1 

 LA2B5.2.1 Cd/caa/ccl 

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. 

100% 100%        x   

   

 B5.2  LA2B5.3.1 Caa/csc/ccec/ccl 
Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, 
históricos e literarios de textos.  

50%  x       x      

 
B5.3 

 LA2B5.4.1 Csc/ccec/ccl 

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

50%  x      x    
   

 B5.4  LA2B5.5.1 Ccl/ccec 
Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do 
texto.  

50%  x       x      

 B6.1  LA2B6.1.1 Ccl/cmcct/cd 
Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos 
correctamente ao galego e ao castelán.   

50% 

10% 

 x       x      

 
B6.2 

 LA2B6.2.1 Caa/ccl/cd 

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.  

50%  x       x   
   

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

50%  x       x      

 B6.3  LA2B6.3.1 
Cmcct/csc/cd/ccec/c
ccl 

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.  

100% 100%        x   
   

 B6.4  LA2B6.4.1 Ccl/ccec 

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

100% 100%        x   
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Aspectos   xerais 

 

 

 

 

 

 

 

Estratexias   metodolóxicas  

 

 

 

 

 

 

Secuenciación habitual de traballo na aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

             

 

5.- Metodoloxía 

Posibles aspectos: 
 

- Partir da competencia inicial do alumnado 
- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 
- Potenciar as metodoloxía activas 
- Combinar traballo individual e cooperativo 
- Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 
- Uso habitual das TIC 
- Papel facilitador do profesor/a 

 

Posibles estratexias: 
 

- Memorización comprensiva  
- Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,… 
- Elaboración de sínteses 
- Análise de documentos,  mapas.  
- Comentarios de textos, mapas 
- Tradución de frases, textos adaptados de dificultade graduada e textos orixinais.  

Posible secuencia: 
Motivación: 

- Presentación actividade con mapas, gráficos, textos, fotos,etc. 
Información do profesor/a: 

- Información básica para todo o alumnado 
- Información complementaria para reforzo e apoio 
- Información complementaria para afondamento e ampliación 

Traballo persoal 
- Lectura e comprensión de textos 
- Análise de documentos, pequenas investigación, etc. 
- Resposta a preguntas 
- Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 
- Elaboración de mapas, gráficas, sínteses, mapas conceptuais. 
- Memorización comprensiva 

Avaliación: 
- Análise de producións: caderno, mapas, comentarios 
- Exposicións orais 
- Probas escritas 
- Traballos individuais e en grupo 
- Observación do traballo na aula 
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Adaptacións metodolóxicas en caso de docencia non presencial 

Faranse as adaptacións necesarias que a docencia non presencial puidese requirir. Nas primeiras sesións de  

              inicio de curso comprobarase o coñecemento e manexo por parte do alumnado  dos recursos dixitais que se     

              consideren necesarios para o desenvolvemento da materia. Aínda tendo clase presencial, algunhas actividades  

              educativas serán deseñadas para desenvolver de forma non presencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ensino telemático alumnado / profesorado: empregarase fundamentalmente a aula virtual do 

centro  e o correo electrónico. Se fose posible, poderían realizarse sesións a través da plataforma 

Webex.  

- Telemático alumnado: no caso de que algún alumno/-a se atopase en corentena podería seguir as 

diferentes sesións semanais a través da aula virtual.  

- Telemático profesorado: se o estado de saúde o permitise seguiría o seu traballo dende a casa a 

través da aula virtual. En caso contrario, debería ser unha persoa substituta a que se encargase da 

súa tarefa.  

 

1.- Agrupamentos 
Segundo o tipo de actividades a realizar, o traballo será individual ou en pequenos  agrupamentos, o 
número de alumnos nestas materias é reducido. 
 
2. Tempos  
Os necesarios para o desenvolvemento da actividade. 
 
3. Espazos 
 
Ademais de contar cunha aula propia equipada con ordenador e canon, poderase utilizar algunha aula 
de informática,  a biblioteca... 
Espazos externos ao centro: Auditorio Gustavo Freire de Lugo para acudir ao Festival de Teatro 
Grecolatino, etc.  
 
4. Materiais 
A profesora terá como libro de texto de referencia para Latín I LATÍN 1 da editorial Anaya.  
En  Latín de 4º de  ESO trabállase tamén co libro da editorial Anaya.   
Facilitaráselle ao alumnado material fotocopiado en Latín II ou a través da aula virtual. 
Dicionarios de Latín  
 
5. Recursos didácticos 
Textos mitolóxicos, literarios  etc. a disposición do alumnado na biblioteca e no departamento. 
Material existente na Internet 
Películas / Documentais  
Escoita do espazo radiofónico Verba volant  e Locos por los clásicos 

6.- Materiais e recursos didácticos 
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7.- AVALIACIÓN Inicial, continua, final, extraordinaria. Pendentes 

 

1. Procedementos de avaliación inicial 

En que data se realizará?   
Realizarase   unha proba de avaliación inicial aos poucos días de inicio de curso.  
  
En que consistirá? ( proba tipo test, preguntas e respostas, confección de mapas, gráficas, etc relacionados cos 
estándares?    
 
En Latín de 4º de ESO e Latín I poderase realizar unha proba específica sinxela para avaliar o grao de dominio 

dos contidos mínimos que se consideran imprescindibles para construír sobre eles as novas aprendizaxes 

propias da materia. Aínda que o alumnado curse por primeira vez estas materias, deberá responder a cuestións 

moi básicas de lingua, historia, mitoloxía e cultura xeral sobre os seus coñecementos do mundo romano e 

grego por seren obxecto de estudo anteriormente noutras disciplinas. 

En Latín II a proba consistirá nunha proba de tradución con cuestións gramaticais para ver o grao de asimilación 

dos contidos impartidos en Latín I.  O obxectivo desta proba é coñecer o punto de partida do alumnado e 

diagnosticar as dificultades para levar a cabo a programación proposta.  

Como se informará á familia? 
 
Comunicaranse ao titor  ou titora os resultados acadados  na  xuntanza da sesión  da  avaliación inicial 
correspondente.  
 
Cales serán as consecuencias dos resultados? 
 
Serán orientativos para o punto de partida, pois  Latín de 4º  e Latín I ,nalgún caso, cúrsanse por  primeira vez.  
 
 

 

 

2.-     Acreditación de coñecementos previos (2º Bac) [se procede] 

Que procedemento se seguirá? (Marcar cunha cruz) 
a) Matrícula como pendente         X     
b) Proba 

 
De optar pola PROBA 

a) Que tipo de proba? 
 
 

b) Como se avaliará? 
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3.-     Procedemento avaliación continua 
 Con que temporalización se farán probas escritas(cada  tema, dous, tres, cantas por trimestre ou avaliación, 
etc.? 
 BACHARELATO 
En Latín I faranse por avaliación dúas probas escritas que  constarán de  tradución, cuestións gramaticais, 
exercicios de evolución fonética e latinismos.  
 En Latín II,  na primeira avaliación realizaranse dúas probas de morfoloxía nominal e verbal despois de facer o 
repaso e afondamento correspondente e unha proba de tradución con cuestións gramaticais e e preguntas de 
literatura, topónimos e latinismos. Nas avaliacións seguintes haberá dúas probas con tradución, cuestións 
gramaticais e de literatura, latinismos e topónimos.  
ESO 
 Realizaranse dúas probas escritas.  
Como se cualifican as probas, traballos individuais ou colectivos, traballo no caderno, observación. 
Ponderación, redondeo, … 
BACHARELATO 
As probas escritas en Latín I valoraranse sobre 10 puntos, corresponderán ao 90% da cualificación e os puntos 
restantes corresponderán ao traballo individual  ou colectivo tanto dentro coma fóra da aula e á súa actitude. 
En Latín II  tamén se valorarán sobre 10 e constituirán  o  100% da nota.  
ESO 
 O valor das probas escritas será do 80%. 
Como se fai a media de cada unha das avaliacións? Ponderación, redondeo, …. 
BACHARELATO 
Farase a media  das dúas probas. Será necesario acadar como mínimo un 3 en cada proba para facer a media. 
Sumarase  o correspondente aos outros apartados. Se a actitude e o comportamento son os axeitados nos    
diferentes espazos educativos o redondeo será a alza, no caso contrario restarase a cualificación.   
ESO 
Tamén se fará a media das diferentes probas cunha puntuación mínima de 3.  
Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula? 

- Realización diaria de tarefas  
- Actitude positiva cara a materia 
- Respecto aos compañeiros e ao profesorado 

 
Como se recupera unha proba non superada? 
 
BACHARELATO 
Na segunda proba avalíase de novo a materia da proba anterior. En Latín II,  a parte da proba sobre literatura, 
latinismos e topónimos poderá ser obxecto de recuperación se non se acada un 1,5 dun total de 3.     
ESO 
Igualmente formularase algunha cuestión relacionada coa unidade anterior. 
 
Como se recupera unha avaliación non superada? 
BACHARELATO 
Na avaliciación seguinte.  
ESO 
Recuperarase na avaliación seguinte.  
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4.-     Procedemento avaliación final 

Quen debe ir á avaliación final? 
BACHARELATO 
Debe realizar a avaliación final quen suspenda a terceira avaliación. 
ESO 
Debe realizar esta avaliación quen teña a segunda  e a terceira avaliación suspensas ou a terceira.  
En que consistirá a proba ? 
 
Será unha proba escrita tanto en Bacharelato coma na ESO , valorada sobre 10 e debe acadarse un 5 para 
superar dita proba. 
 
Que  estándares se van avaliar? Avaliación pendentes, todos, … 
 
Avaliaranse os estándares que se consideren mínimos imprescindibles. 
 
Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 
 
Ademais da cualificación da proba escrita, terase en conta o traballo diario e a actitude durante o curso. 
 
Que criterios segue o centro para a promoción? 
 
Están recollidos  no PEC do centro.  

 

 

 

5.-     Procedemento de avaliación extraordinaria 
Que tipo de proba se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas, etc. 
 
Farase unha proba escrita tanto na ESO coma no Bacharelato. No exame aparecerá a valoración de cada 
cuestión.  
 
Como se cualifica, redondeos, etc? 
 
Cualificarase sobre 10. Debe acadarse un 5 para superar dita proba. Poderase redondear á alza. 
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6.-     Procedemento de recuperación e avaliación de pendentes 

Como se fará o seguimento: clases de recuperación, traballos, reunións de seguimento, etc   

No presente curso  o Departamento non ten alumnado pendente  en ningún dos niveis.  
 
Como se avalía? (Avaliacións parciais, avaliación final, cualificación de traballos realizados, etc.) 
 
 
Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 
 
  
 
 
Que tipo de proba extraordinaria se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas, etc.? 
 
Como se cualifica, redondeos, etc? 
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1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?         

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado         

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?         

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

8.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         

10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?         

11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?         

12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?         

13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?         

14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

15.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         

16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         

 

 

 

 

8.-  Indicadores de logro para a avaliación do proceso de ensino e a practica docente 
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Están recollidas no punto 6 da avaliación, páxina 55.  

 

 

 

Están recollidos no punto 2 da Avaliación, páxina 52 

 

 

 

 

Os procedementos para a avaliación inicial están recollidos no punto 1 da Avaliación, páxina 52.   

 

 

 

 

No momento de presentar esta programación o Departamento de Latín non ten coñecemento de alumnado con 

necesidades educativas específicas. Se fose preciso , en función do grao de apoio necesario para o alumno, 

tomaríanse as medidas oportunas segundo as directrices aportadas polo Departamento de Orientación.  Como 

consecuencia desta adaptación podería ser preciso realizar modificacións nos obxectivos, criterios e 

instrumentos de avaliación xa que  poden sufrir alteracións no proceso de adecuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes   

10.- Procedementos para a acreditación dos coñecementos necesarios previos 

11.- Avaliación inicial 

12.- Medidas de atención á diversidade 
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PLAN LECTOR 4º ESO 

Dedicaranse arredor duns 10 minutos da clase á lectura colectiva de  obras relacionadas co mundo romano, desde 

libros informativos ata adaptacións de obras clásicas latinas e novela histórica ambientada na antiga Roma. 

Tentarase fomentar o debate e o intercambio de ideas sobre o texto lido, asegurándose de que a lectura sexa 

comprensiva. O alumnado deberá realizar algunha lectura individual  obrigatoria e facer traballos de distinto tipo 

sobre elas. Como mostra ampla dos libros que poden ser elixidos para lectura, están os seguintes: 

Historia, sociedade e cultura romanas: 

- Goñi, Carlos, Una de romanos: Un paseo por la historia de Roma, edit Ariel 

- Andrevon, Jean-Pierre, Héroes de Roma en la Antigüedad, editorial Anaya  

- M.Corbisheley; ¿Qué sabemos de los Romanos?; editorial Plaza  

- Ch. Guittard; Alrededor del Mediterráneo, los romanos; editorial Edelvives      

- Ph. Ardag; Detectives de la Historia, los romanos; editorial S.M.  

- S. McMckeever; El Imperio romano.; editorial Molino  

- A. Langley, De Souza, El periódico de Roma ; ediciones B 

- P. Miquel; En tiempos de los romanos.; editorial Molino 

- B. Rogora ; Los romanos; editorial Editex 

- Espinós, J., Masiá; Así vivían los Romanos. ed. Anaya 

- Amiano, Víctor, Dichosos dichos , Ariel 

- Lillo Redonet, Fernando, Un día en Pompeya, Editorial Planeta, 2020 

- Del Río, Emilio, Calamares a la romana, Espasa, 2020 

 

Mitoloxía  

 

- A. Cereales, Colección “El sendero de los mitos”, ed. Anaya 

- Vivet-Rémy, Anne Catherine; Rómulo y Remo, ed. Akal 

- Dicionarios de Mitoloxía 

- Mitología romana, ed. Akal 

- Rick Riordan, El ladrón del rayo, ed. Salamandra (e outros posibles títulos da serie) 

- Mari Yamazaki, Thermae Romae, Norma editorial 

- Outros cómics de tema romano  

 

  Novela histórica 

- Lola González; Guárdate de los Idus,  ed. SM 

- Caroline Lawrence ; Ladrones en el Foro, editorial Salamandra (e outros posibles títulos) 

- Vivet-Rémy, A, C. Julio César y la Guerra de las Galias, ed. Akal 

- Valentina Blanco, Veni,vidi en bici ed. Alfaguara 

- A. Schacht; El oro del gladiador, ed. Anaya 

- Pablo Núñez,  Las hijas del César, ed. El Andén 

- F. Lillo Redonet, Medulio. El Norte contra Roma , ed. Toxosoutos 

13.- Elementos transversais 
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- Linsey Davis, La plata de Britania,ed. Edhasa 

- Enrico Marini, Águilas de Roma, Norma Editorial 

- Jean Dufaux , Philippe Delaby,  Murena, ed. Planeta D’Agostini 

- Andrea Schacht, El oro del gladiador, edit. Anaya 

- Jean-Yves Mitton, Simon Rocca, ,Vae victis (cinco volumes), Yermo ediciones 

- Juanra Fernández, Mateo Guerrero, Gloria Victis (tres volumes), Norma editorial 

- Merwan &Vives , Por el Imperio,  Diábolo ediciones 

 

A lingua dos romanos: o latín 

- J.M.Muñoz Real, Aprender jugando:el latín de las páginas amarillas. Ediciones Clásicas 

- J.M.Muñoz R., Latín y prensa escrita, una experiencia didáctica en el aula. Ed.  Clásicas.  

- Víctor Amiano, Peccata minuta, Ariel, Barcelona, 2014 

- Toni Batllori, Pere Led, Josep Manuel Udina, Hic et nunc, Gedisa ed., Barcelona, 2015 

- Javier del Hoyo, Etimologicón, Ariel, Barcelona,  2013 

- Nathan Grigorieff, Hablamos latín sin saberlo, Ediciones Ceac, 2006 

- Astérix, las citas latinas explicadas, Grupo Editorial Bruño, 2018 

- Emilio Del Río, Latín lovers,  Espasa, 2019 

Literatura latina 

- Comedias de Plauto, entre elas, unha comedia latina a representar no Festival de Teatro Grecolatino da 

cidade de Lugo.  

Actividades a realizar: 

- Elaboración de guías de lectura das obras clásicas obrigadas para un mellor seguimento e     comprensión por 

parte do alumnado. 

- Lectura dramatizada na aula das obras teatrais de lectura obrigatoria. 

- Lectura de prensa na aula en artigos relacionados coa cultura clásica, ben en papel ou na rede, ou coa procura de 

latinismos. 

- Colaboración e coordinación co traballo de biblioteca, que no presente curso xira en torno á convivencia, o 

diálogo e a paz, con especial atención a filosofía e éticas gregas e a todos aqueles aspectos da historia e cultura 

grecolatina que fagan referencia a este tema. 

- Realización de obradoiros de escritura antiga nos que o alumnado copie e escriba pequenos textos latinos con 

utensilios semellantes aos da Antiga Roma  

- Participación no Concurso Odisea  

 

PLAN LECTOR 1º BAC 



59 
 

Tentarase ler arredor  duns 10 minutos na clase, sempre dependendo do avance do currículo da materia en cada 

avaliación. Será de lectura obrigatoria completa a comedia de Plauto á que asista o alumnado no marco do 

Festival de Teatro Grecolatino  para este curso. 

Na lista hai libros que axudan a establecer vínculos entre o latín e as nosas linguas, e mesmo a recoñecer o “latín 

vivo” que latexa nelas. Outras obras son de ficción e ambientadas no mundo da antiga Roma. Neste curso hai que 

afondar máis no estudo da lingua, polo que o número de títulos propostos é menor. Son os seguintes: 

- Goñi, Carlos, Una de romanos: Un paseo por la historia de Roma, edit Ariel 

- J.M.Muñoz Real, Aprender jugando:el latín de las páginas amarillas. Ed. Clásicas. Madrid.  

- J.M.Muñoz Real, Latín y prensa escrita, una experiencia didáctica en el aula.   Ediciones Clásicas. Madrid 

1995 

- Lola González, Guárdate de los Idus, Ediciciones S.M., Colección Gran Angular 

- F. Lillo Redonet, Noches romanas, Ediciones Clásicas, Madrid 1992 

- F.Lillo Redonet, Medulio, el Norte contra Roma 

- F. Lillo Redonet, Un salmantino en Roma, Ediciones Clásicas.Madrid 1991 

- Javier Gómez Molero, Jugando a latín, Ediciones Clásicas.Madrid 1998 

- L.Davis, La plata de Britania, Edit. Edhasa 1997 

- Núñez, Pablo, Las hijas del César; Ediciones El Andén . Barcelona 2008 

- Del Río, Emilio, Latín Lovers, Espasa, 2019 

- Del Río Emilio, Calamares a la romana, Espasa, 2020 

- Lillo Redonet, Un día en Pompeya, Espasa, 2020 

Posteriormente á lectura faranse resumos por parte dos alumnos e realizaranse cuestionarios baseados na lectura 

dos libros.Visitarase a biblioteca do centro tentando que o alumno se familiarice co seu funcionamento, e a utilice 

como un recurso importante na súa aprendizaxe e saiba atopar con axilidade o material relativo á área de lingua e 

literatura latina.Utilizarase  internet para atopar, noutros soportes distintos dos tradicionais, información relativa 

ao mundo clásico romano e así ir preparando, como en cursos anteriores, a participación no concurso Odisea.  

 

PLAN LECTOR 2º BAC 

Farase unha lectura de pasaxes de obras pertencentes aos xéneros literarios propostos: 

- Lectura dunha escolma de fábulas de Fedro 

- Lectura de pasaxes de comedias latinas. Será de lectura obrigatoria completa a comedia de Plauto a que 

asista o alumnado no marco do Festival de Teatro Grecolatino  para este curso.  

- Pasaxes de discursos de Cicerón 

- Unha selecta dos poemas de Catulo 

- Pasaxes de  Ab urbe condita de Tito Livio 

- Pasaxes da Eneida  de Virxilio 
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Posteriormente á lectura das obras (ou de pasaxes delas), comentarase o texto e o alumnado, coa axuda do 

profesor, ubicarao no xénero literario correspondente, atendendo ás súas caracaterísticas formais e temáticas. 

Tentarase que a lectura dos textos sexa dinámica, con intercambio de opinións. Farase unha comparación entre 

textos de xéneros literarios modernos   e os clásicos e comentarans e as diferenzas entre eles. Utilizaranse recursos 

da rede para atopar información sobre os autores obxecto de  estudo o seu contexto vital, e a súas conexións coa 

literatura grega. 

AS TICS  

 As novas tecnoloxías da información poden axudar ao alumnado a ampliar os seus coñecementos do mundo 

romano e a visualizar moitas das expresións plásticas da antiga Roma. Dende o departamento de latín tentarase, 

na medida do posible, e sempre supeditados ó equipamento informático do centro, alentar todas  as experiencias 

que contribúan a motivar o estudo da lingua e cultura .  

Obxectivos:   

• Facilitar o acceso ao alumnado a un conxunto de coñecementos sobre a civilización romana e as súas pegadas 

no noso mundo.  

• Facilitar que o alumno teña acceso a portais relacionados co eido da antiga Roma. 

 • Facilitar que o alumno teña acceso a numerosas páxinas de contido gramatical, con exercicios diversos e textos 

axeitados de traducción.  

• Fomentar a capacidade investigadora e creativa do alumno  buscando el mesmo as fontes da información e 

elaborando material propio: blog, web-quest, etc 

 Procuraranse facer, na medida do posible (debido á infraestrutura informática do centro e a dotación do propio 

alumnado) as seguintes,  

• Uso de distintas presentacións informáticas para completar algúns temas culturais.   

• Realización por parte dos alumnos de exercicios interactivos en Hot Potatoes.  

 • Utilizar outras páxinas web  que poidan fomentar a transversalidade coa materia.   

 • Descargas de calquera material  axeitado das distintas  webs relativas ó mundo romano, tanto as relativas á 

lingua como ás distintas manifestacións artísticas romanas ,con especial atención á descarga de mapas,  e 

conxuntos de imaxes do patrimonio artístico e arqueolóxico relativas á romanización.  

• Elaboración de presentacións en powerpoint.  

• Emprego de Kahoot para repaso de unidades, especialmente dos temas de cultura.   

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Tentaranse potenciar os seguintes puntos:  

 Valoración positiva da diversidade e o parentesco cultural entre as dúas linguas da comunidade 

e as do resto da península. 
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 Identificación e valoración das principais aportacións da civilización  romana e da lingua como 

instrumento transmisor da cultura.  

 Curiosidade por descubrir e estudiar as orixes romanas da nosa cultura.  

 Interese polo  coñecemento da lingua latina como base para o estudo da fonética, morfoloxía e 

semántica das linguas románicas.  

 Valoración da pervivencia do sistema xurídico romano na nosa cultura.  

 Identificación e valoración das pegadas dos costumes romanos na nosa realidade actual.  

 Actitude crítica cara os aspectos do mundo romano que manifestan valores contrarios á liberdade  

 Valoración positiva de gran parte das aportacións de Roma á nosa civilización. 

 Aprecio polo “latín vivo” que supoñen  os latinismos e expresións latinas.   

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

Desde o departamento de Latín tentarase facilitar o clima axeitado de convivencia precisa  para o 

desenvolvemento do labor educativo do seguinte xeito:  

o axudar á difusión dos dereitos e deberes de todos os membros da comunidade educativa. 

o dar a coñecer o NOF entre o alumnado e esixir o seu cumprimento. 

o detectar as condutas disruptivas e aplicar as medidas correctoras adecuadas a cada situación.  

o  procurar que o ambiente da clase e o clima sexa positivo e respectuoso, fomentando o diálogo e 

o debate cando así se precise, valorando as opinión alleas e respectando as diferenzas de sexo, 

raza,   cultura ou relixión.  

o dar unha boa acollida ao alumnado e, en especial, ás novas incorporacións durante o curso, 

procurándolles unha integración doada .  

o fomentar o respecto pola auctoritas do profesor. 

o Colaborar co titor na resolución de conflitos.  
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ACTIVIDADES CARÁCTER CONTINUADO 

 

- Colaboración e coordinación co traballo de biblioteca.  

 

ACTIVIDADES PUNTUAIS SECUENCIADAS POR TRIMESTRES Alumnado 

participante 

1ª AVALIACIÓN 

Asistencia á representacións teatrais, proxeccións cinematográficas e exposicións relacionadas 

co mundo clásico nas cidades próximas a Melide (A Coruña, Lugo, Santiago...) en coordinación 

co departamento de Grego.   

4º de ESO, 1º e 2º de 

BAC 

Participación con outros departamentos na  actividade “Noite de estrelas” organizada polo 

departamento de Grego. Estudio da relación entre as estrelas e a mitoloxía con sesión de 

observación astronómica, , coa colaboración do Observatorio Astronómico Ramón María Aller 

(OARMA) da USC, dentro do programa TODOCOSMOS. Probablemente algún luns outubro 

ou novembro de 2021 en horario extraescolar. 

Todo o alumnado e 

poboación da vila 

de Melide 

2ª AVALIACIÓN 

Realización de obradoiros de cultura clásica durante a celebración dos VI Ludi Compostellani, 

organizados pola sección Galega da SEEC en Compostela, en coordinación cos departamentos 

de Madeira, Música, Filosofía e Grego, durante a última semana do mes de xaneiro. 

O alumnado do IES de Melide, despois dun traballo previo na aula, impartirá diferentes 

obradoiros dirixidos a estudantes de secundaria de outros centros, realizando obradoiros de 

escritura e indumentaria no mundo antigo. Última semana de xaneiro 

4º ESO, 1º BAC 

Participación no concurso Odisea 2022 a principios do mes de febreiro, sendo necesario que o 

alumnado participante e as profesoras responsables poidan dispoñer dunha aula de 

informática de 9.00 a 20.30 un xoves (aínda por fixar), e do permiso dos profesores/as 

afectados. En coordinación co departamento de Grego. 

 4º de ESO, BAC 

Asistencia ás representacións do Festival de Teatro Grecolatino de Lugo na primeira semana 

de marzo de 2022, en coordinación co departamento de Grego, Música e o profesorado de 

Artes Escénicas e Literatura universal.  

4º de ESO, BAC 

Asistencia a representacións teatrais, proxeccións cinematográficas e exposicións relacionadas 

co mundo clásico nas cidades próximas a Melide (A Coruña, Lugo, Santiago...) en colaboración 

co departamento de Grego.  

4º de ESO, 1º e 2º de 

BAC 

Viaxe de estudios a Grecia (ou outro lugar de Europa rico en patrimonio do mundo clásico) en 

coordinación co departamento de Grego na semana proposta para as viaxes de longa duración. 3º e 4º de ESO, 1º de BAC 

4ºESO, 1º BAC 

3ª AVALIACIÓN 

Participación na  Olimpíada de Tradución de Textos Clásicos organizada polos departamentos 

de latín e grego da Facultade de Filoloxía da USC, a principios de abril en horario extraescolar 

en coordinación co departamento de Grego.  

2º BAC 

Asistencia a representacións teatrais, proxeccións cinematográficas e exposicións relacionadas 

co mundo clásico nas cidades próximas a Melide (A Coruña, Lugo, Santiago...) en coordinación 

co departamento de Grego. 

4º de ESO, 1º e 2º de 

BAC 

 

*Van sombreadas en amarelo as dúas actividades que non me gustaría deixar de facer.   

 

A realización de ditas actividades estará supeditada á evolución da pandemia provocada pola covid-19 e 

sempre e cando se poidan dar as condicións axeitadas para a súa celebración.  

 

 

14. Actividades complementarias e extraescolares 

http://www.usc.es/gl/proxectos/todocosmos/
http://gl.wikipedia.org/wiki/Concurso_de_Cultura_Cl%C3%A1sica_Odisea
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2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?         

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?         

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?         

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?         

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?         

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas         

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?         

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?         

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?         

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?         

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?         

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?         

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?         

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?         

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?         

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?         

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?         

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.         

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación         

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?         

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?         

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?         

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?         

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?         

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?         

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?         

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?         

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?         

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)         

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso         

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?         

32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?         

15.- Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica 

1.- Mecanismo revisión 

Con que periodicidade se revisará? Ao final de cada trimestre 
 
Que medidas se adoptarán en caso de desfase?   Tratarase de recuperar todo na avaliación seguinte 
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As posibles medidas correctoras faranse constar na memoria final do curso e teranse en conta de cara á 

elaboración da programación didáctica do seguinte curso   

 

        Melide, setembro  de 2021 

          A Xefa de Departamento 

           

 

                                                                                                                  Asdo.: Eva María Vilariño Mato                                                                    

 


