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1. Introdución

Latín I é unha materia troncal de modalidade que ten unha grande importancia para o alumnado que a cursa, xa que
se concibe como unha materia que terá a súa continuidade en Latín II de 2.º de bacharelato.
As humanidades e a proposta dunha educación humanista na civilización europea van intrinsecamente ligadas á
tradición e á herdanza cultural da Antigüidade clásica.A través da aprendizaxe da lingua, da cultura e da civilización
romanas, a materia de Latín permite unha reflexión profunda sobre o presente e sobre o papel que o humanismo
pode e debe desempeñar ante os retos e desafíos do século XXI.
A materia vertébrase arredor de tres eixes: a lingua, os textos e a súa comprensión; a aproximación crítica ao mundo
romano; e o estudo do patrimonio cultural e o legado da civilización latina.
Esta materia prepara o alumnado para comprender criticamente ideas relativas á propia identidade, á vida pública e
privada, á relación do individuo co poder e a feitos sociopolíticos e históricos, por medio da comparación entre os
modos de vida da antiga Roma e os actuais, contribuíndo así a desenvolver a súa competencia cidadá.
Neste curso a materia impartirase nun grupo de 1º Bach D, con 13 alumnos, dos que 4 cursarán Latín por primeira
vez.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Comprender e/ou producir textos latinos
de  dificultade  crecente  e  xustificar  a  súa
comprensión  e/ou  produción,  identificando  e
analizando os aspectos básicos da lingua latina,
en sentido amplo, as súas unidades lingüísticas
e  ref lexionando  sobre  elas  mediante  a
comparación  coas  linguas  de  ensino  e  con
outras  linguas  do  repertorio  individual  do
alumnado,  e  poñendo  en  práctica,  se  se
considera oportuno, habilidades comunicativas
tanto  orais  como escritas,  para  realizar  unha
lectura  comprensiva,  directa  e  eficaz  e  unha
interpretación razoada do seu contido e, de ser
o  caso,  unha  produción  oral  e/ou  escrita
correcta.

1-2 2 1-2

OBX2 - Distinguir os formantes latinos e explicar
os  cambios  que  tivesen  lugar  ao  longo  do
tempo,  comparándoos  cos  das  linguas  de
ensino e outras linguas do repertorio individual
do  alumnado,  para  deducir  o  significado
etimolóxico do léxico coñecido e os significados
de léxico novo ou especializado.

2-3 1 50

OBX3  -  Ler,  interpretar  e  comentar  textos
latinos  de  diferentes  xéneros  e  épocas,
asumindo o proceso creativo como complexo e
inseparable  do  contexto  histórico,  social  e
político e das súas influencias artísticas,  para
identificar a súa xenealoxía e a súa achega á
literatura europea.

4 1-2
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX4 - Analizar as características da civilización
la t ina  no  ámbi to  persoa l ,  re l i x ioso  e
sociopolítico, adquirindo coñecementos sobre o
mundo romano e  comparando criticamente  o
presente e o pasado, para valorar as achegas
do mundo clásico latino á nosa contorna como
base  dunha  c idadan ía  democrá t i ca  e
comprometida.

3 3 1 31 1

OBX5  -  Valorar  criticamente  o  patrimonio
histórico,  arqueolóxico,  artístico  e  cultural
herdado  da  civilización  latina,  interesándose
pola súa sustentabilidade e recoñecéndoo como
produto da creación humana e como testemuño
da historia,  para explicar  o  legado material  e
inmater ia l  la t ino  como  t ransmisor  de
coñecemento  e  fonte  de  inspiración  de
creacións modernas e contemporáneas.

3 2 1-4 1 1-2

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XRoma no mundo. Roma en
Hispania.1 4

Nesta unidade didáctica hanse traballar os
contidos xeográficos e históricos. O
obxectivo é que ou alumnado consolide ou
adquira vos coñecementos imprescindibles
de xeografía do mundo antigo e de historia
do mundo romano, para que poida situar
non espazo non tempo os acontecementos
máis salientables dá historia de Roma.
Tamén se tratará o proceso de
Romanización de Hispania e especialmente
o de Gallaecia.

2

X
A sociedade romana: Política,
familia, educación e
estratificación social.

X2 4

Nesta unidade didáctica hanse traballar os
alicerces da sociedade romana, de modo
que os alumnos poidan coñecer a
civilización romana desde "dentro cara a
fóra".

3

X
Fundamentos da civilización
romana e pervivencia do
mundo romano: o legado de
Roma.

X3 4

Nesta unidade didáctica hase tratar dun
modo sintético os aspectos fundamentais
da civilización romana, como a súa relixión,
o seu exército, o urbanismo das súas
cidades, o lecer dos romanos...Vincularase
todo iso coa pegada de Roma na nosa
civilización occidental.

3

XO latín como lingua
indoeuropea.4 3

Nesta unidade didáctica hanse traballar os
contidos relativos ao latín como lingua
indoeuropea, concepto de parentesco
lingüístico, tipoloxías lingüísticas, etc.
Tamén nesta unidade hanse tratar as
variedades da lingua latina, incidindo na
diferenciación de variedades a través do
tempo e variedades dentro dun mesmo

2
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XO latín como lingua
indoeuropea.4 3tempo. 2

XO latín como lingua flexiva5 3

Nesta unidade didáctica hase tratar os
conceptos básicos da gramática latina:
Concepto de caso, declinación,
desenvolvemento das principais
características da morfoloxía nominal
latina.o Latín como unha lingua "viva".

8

XLingua latina I6 6
 O abecedario. Ler en latín. Conceptos
básicos da morfoloxía nominal. Casos e
funcións sintácticas.

10

XLingua latina II7 16
Primeira e segunda declinación. Introdución
ao adxectivo: adxectivos da 1ª clase.
Xeneralidades do verbo. O verbo Sum.
Traballo con textos.

10

XLingua latina III X8 16
Textos nos que se traballe a morfoloxía
básica da 3ª declinación. A Voz activa do
verbo. O adxetivo da 2ª clase. Repaso de
todo o anterior.

10

Lingua latina IV X9 18
4.ª e 5.ª declinación. Ampliación de
vocabulario.  Os graos do adxectivo.
Traballo con textos. Repaso de todo o
anterior.

10

Lingua latina V X10 20

Textos nos que se traballen os pronomes
interrogativos, persoais, demostrativos e
indefinidos. O uso dos numerales. Os
pronomes relativos. A oración de relativo.
Repaso de todo o anterior.

10

XLingua latina VI X11 20
Textos nos que se traballe a morfoloxía  e a
sintaxe da voz pasiva. Ampliación de
vocabulario. Traballar con oracións pasivas.
Repaso de todo o anterior.

12

XLingua latina VII12 26

Morfoloxía do participio e do infinitivo.
Textos nos que se traballen os seus
diferentes usos: Participio concertado,
absoluto, infinitivo concertado, oración de
infinitivo... Repaso de todo o anterior.

20

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Roma no mundo. Roma en Hispania.

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA3.1 - Explicar, a partir de criterios dados, os
procesos históricos e políticos, as institucións, os
modos de vida e os costumes da sociedade romana,
comparándoos cos das sociedades actuais,
valorando as adaptacións e os cambios
experimentados á luz da evolución das sociedades e
os dereitos humanos, e favorecendo o
desenvolvemento dunha cultura compartida e unha
cidadanía comprometida coa memoria colectiva e os
valores democráticos.

Explicar procesos históricos e políticos,
institucións, modos de vida e costumes
da sociedade romana salientables,
comparándoos cos das sociedades
actuais.

CA4.1 - Explicar, a partir de criterios dados, os
procesos históricos e políticos, as institucións, os
modos de vida e os costumes da sociedade romana,
comparándoos cos das sociedades actuais,
valorando as adaptacións e os cambios
experimentados e favorecendo o desenvolvemento
dunha cultura compartida.

Explicar, a partir de criterios dados, os
procesos históricos e políticos, as
institucións, os modos de vida e os
costumes da sociedade romana.

TI 20

CA1.7 - Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos sobre temas
cotiáns, próximos á súa experiencia, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e as opinións das
persoas interlocutoras.

Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos
sobre temas cotiáns.

CA2.4 - Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos adoptando unha actitude de respecto e
valoración da diversidade como riqueza cultural,
lingüística e dialectal, a partir de criterios dados.

 Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos adoptando unha actitude de
respecto e valoración da diversidade
como unha riqueza.

CA3.2 - Debater sobre a importancia, evolución,
asimilación ou cuestionamento de diferentes
aspectos do legado romano na nosa sociedade,
utilizando estratexias retóricas e oratorias de
maneira guiada, mediando entre posturas cando
sexa necesario, seleccionando e contrastando
información e experiencias veraces e mostrando
interese, respecto e empatía por outras opinións e
argumentacións.

Debater sobre a importancia, evolución,
asimilación ou cuestionamento de
aspectos salientables do legado romano,
utilizando recursos retóricos e
contrastando información e experiencias.

CA3.3 - Investigar, de maneira guiada, o patrimonio
histórico, arqueolóxico, artístico e cultural herdado
da civilización latina, actuando de forma adecuada,
empática e respectuosa e interesándose polos
procesos de construción, preservación, conservación
e restauración e por aquelas actitudes cívicas que
aseguran a súa sustentabilidade.

Investigar, de maneira guiada, o
patrimonio histórico, arqueolóxico,
artístico e/ou cultural herdado da
civilización latina.

CA4.2 - Debater sobre a importancia, evolución,
asimilación ou cuestionamento de diferentes
aspectos do legado romano na nosa sociedade,
mediando entre posturas, seleccionando e
contrastando información.

Debater sobre a importancia, evolución,
asimilación ou cuestionamento de
diferentes aspectos do legado romano na
nosa sociedade.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Investigar de maneira progresivamente
autónoma aspectos do legado da civilización latina
no ámbito persoal, relixioso e sociopolítico
localizando, seleccionando, contrastando e
reelaborando información procedente de diferentes
fontes, calibrando a súa fiabilidade e pertinencia e
respectando os principios de rigor e propiedade
intelectual.

Investigar de maneira progresivamente
autónoma aspectos do legado da
civilización latina.

CA4.4 - Identificar e explicar o legado material e
inmaterial da civilización latina como fonte de
inspiración, analizando producións culturais e
artísticas posteriores a partir de criterios dados.

Identificar e explicar o legado material e
inmaterial da civilización latina .

CA4.5 - Investigar, de maneira guiada, o patrimonio
histórico, arqueolóxico, artístico e cultural herdado
da civilización latina, actuando de forma adecuada,
empática e respectuosa e interesándose polos
procesos de construción, preservación, conservación
e restauración e por aquelas actitudes cívicas que
aseguran a súa sostibilidade.

Investigar, de maneira guiada, o
patrimonio histórico, arqueolóxico,
artístico e cultural herdado da civilización
latina.

CA4.6 - Explorar as pegadas da romanización e o
legado romano na contorna do alumnado, a partir de
criterios dados, aplicando os coñecementos
adquiridos e reflexionando sobre as implicacións dos
seus distintos usos, dando exemplos da persistencia
da Antigüidade clásica na súa vida cotiá presentando
os seus resultados a través de diferentes soportes.

 Explorar as pegadas da romanización.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A tradución: técnicas, procesos e ferramentas.

- Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva de superación.

- Estratexias e ferramentas, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas, para a autoavaliación, a coavaliación e
a autorreparación.

- Destrezas comunicativas do uso da lingua latina.

- Funcións comunicativas adecuadas ao ámbito e ao contexto: describir acontecementos simples; dar instrucións
básicas; narrar, reformular e/ou resumir acontecementos pasados, presentes e/ou futuros; expresar emocións
básicas e opinións.

- Léxico común de interese e/ou uso cotián para o alumnado: espazo, tempo e/ou vida diaria. Estratexias de
enriquecemento léxico (derivación, polisemia, sinonimia...).

- Estratexias básicas conversacionais para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir
e dar aclaracións e explicacións etc.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín en latín, cando fose posible.

- Influencia do latín na evolución das linguas de ensino e do resto de linguas que conforman o repertorio lingüístico
individual do alumnado.

- O latín como lingua de cultura e prestixio; causas e consecuencias. Analoxía con contextos modernos.

- Léxico:
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Contidos

- Expresións latinas integradas nas linguas modernas e o seu emprego en diferentes tipos de textos.

- Interese por coñecer o significado etimolóxico das palabras e a importancia do uso adecuado do vocabulario como
instrumento básico na comunicación.

- O latín como instrumento que permite un mellor coñecemento das linguas de estudo e un máis fácil achegamento
a outras linguas modernas, romances e non romances.

- Respecto por todas as linguas e aceptación das diferenzas culturais das xentes que as falan.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín no ámbito transnacional.

- Expresións e léxico específico básico para reflexionar e compartir a reflexión sobre a comunicación, a lingua, a
aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Xeografía do proceso de expansión de Roma desde o seu nacemento ata a desaparición do Imperio romano.

- Xeografía do proceso de expansión de Roma na Península Ibérica. A Hispania tardorromana; suevos e visigodos.

- Topografía da antiga Roma, nome e función dos sitios centrais da cidade.

- Historia da antiga Roma:

- Etapas da historia de Roma (monarquía, república, imperio).

- Fitos da historia do mundo romano entre os séculos VIII a. de C. e V d. de C.

- Lendas e principais episodios da historia de Roma.

- Personalidades históricas relevantes da historia de Roma, a súa biografía en contexto e a súa importancia para
Europa.

- Historia e organización política e social de Roma como parte esencial da historia e cultura da sociedade actual.

- Institucións, crenzas e formas de vida da civilización latina desde a perspectiva sociocultural actual: escravitude e
exclusión da muller.

- Influencias da cultura grega na civilización latina.

- A achega de Roma á cultura e ao pensamento da sociedade occidental.

- Relación de Roma con culturas estranxeiras (Grecia, o cristianismo¿). Roma como exemplo de potencia
imperialista: desmitificación da dominación romana.

- O mar Mediterráneo como encrucillada de culturas onte e hoxe. Da Europa mediterránea á Europa continental.

- Conceptos de legado, herdanza e patrimonio.

- A mitoloxía clásica en manifestacións literarias e artísticas. A presenza da mitoloxía clásica na publicidade, o
deporte e outras manifestacións populares actuais.

- A romanización de Hispania e as pegadas da súa persistencia. A romanización de Gallaecia no contexto da Hispania
romana; semellanzas e diferenzas.

2

Título da UDUD

A sociedade romana: Política, familia, educación e estratificación social.

Duración

4
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA3.1 - Explicar, a partir de criterios dados, os
procesos históricos e políticos, as institucións, os
modos de vida e os costumes da sociedade romana,
comparándoos cos das sociedades actuais,
valorando as adaptacións e os cambios
experimentados á luz da evolución das sociedades e
os dereitos humanos, e favorecendo o
desenvolvemento dunha cultura compartida e unha
cidadanía comprometida coa memoria colectiva e os
valores democráticos.

 Explicar, a partir de criterios dados, os
procesos históricos e políticos, as
institucións, os modos de vida e os
costumes da sociedade romana.

CA4.1 - Explicar, a partir de criterios dados, os
procesos históricos e políticos, as institucións, os
modos de vida e os costumes da sociedade romana,
comparándoos cos das sociedades actuais,
valorando as adaptacións e os cambios
experimentados e favorecendo o desenvolvemento
dunha cultura compartida.

 Explicar, a partir de criterios dados, os
procesos históricos e políticos, as
institucións, os modos de vida e os
costumes da sociedade romana.

TI 20

CA1.7 - Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos sobre temas
cotiáns, próximos á súa experiencia, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e as opinións das
persoas interlocutoras.

Mostrar empatía e respecto pola cortesía
lingüística e as opinións das persoas
interlocutoras.

CA2.4 - Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos adoptando unha actitude de respecto e
valoración da diversidade como riqueza cultural,
lingüística e dialectal, a partir de criterios dados.

Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos.

CA3.2 - Debater sobre a importancia, evolución,
asimilación ou cuestionamento de diferentes
aspectos do legado romano na nosa sociedade,
utilizando estratexias retóricas e oratorias de
maneira guiada, mediando entre posturas cando
sexa necesario, seleccionando e contrastando
información e experiencias veraces e mostrando
interese, respecto e empatía por outras opinións e
argumentacións.

Respectar e ter empatía por outras
opinións e argumentacións.

CA3.3 - Investigar, de maneira guiada, o patrimonio
histórico, arqueolóxico, artístico e cultural herdado
da civilización latina, actuando de forma adecuada,
empática e respectuosa e interesándose polos
procesos de construción, preservación, conservación
e restauración e por aquelas actitudes cívicas que
aseguran a súa sustentabilidade.

Investigar, de maneira guiada, o
patrimonio histórico, arqueolóxico,
artístico e cultural herdado da civilización
latina

CA4.2 - Debater sobre a importancia, evolución,
asimilación ou cuestionamento de diferentes
aspectos do legado romano na nosa sociedade,
mediando entre posturas, seleccionando e
contrastando información.

Debater sobre a importancia, evolución,
asimilación ou cuestionamento de
diferentes aspectos do legado romano na
nosa sociedade.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Investigar de maneira progresivamente
autónoma aspectos do legado da civilización latina
no ámbito persoal, relixioso e sociopolítico
localizando, seleccionando, contrastando e
reelaborando información procedente de diferentes
fontes, calibrando a súa fiabilidade e pertinencia e
respectando os principios de rigor e propiedade
intelectual.

Investigar de maneira progresivamente
autónoma aspectos do legado da
civilización latina.

CA4.4 - Identificar e explicar o legado material e
inmaterial da civilización latina como fonte de
inspiración, analizando producións culturais e
artísticas posteriores a partir de criterios dados.

Identificar e explicar o legado material e
inmaterial da civilización latina.

CA4.5 - Investigar, de maneira guiada, o patrimonio
histórico, arqueolóxico, artístico e cultural herdado
da civilización latina, actuando de forma adecuada,
empática e respectuosa e interesándose polos
procesos de construción, preservación, conservación
e restauración e por aquelas actitudes cívicas que
aseguran a súa sostibilidade.

Investigar, de maneira guiada, o
patrimonio histórico, arqueolóxico,
artístico e cultural herdado da civilización
latina.

CA4.6 - Explorar as pegadas da romanización e o
legado romano na contorna do alumnado, a partir de
criterios dados, aplicando os coñecementos
adquiridos e reflexionando sobre as implicacións dos
seus distintos usos, dando exemplos da persistencia
da Antigüidade clásica na súa vida cotiá presentando
os seus resultados a través de diferentes soportes.

 Explorar as pegadas da romanización e o
legado romano.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A tradución: técnicas, procesos e ferramentas.

- Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva de superación.

- Estratexias e ferramentas, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas, para a autoavaliación, a coavaliación e
a autorreparación.

- Destrezas comunicativas do uso da lingua latina.

- Funcións comunicativas adecuadas ao ámbito e ao contexto: describir acontecementos simples; dar instrucións
básicas; narrar, reformular e/ou resumir acontecementos pasados, presentes e/ou futuros; expresar emocións
básicas e opinións.

- Léxico común de interese e/ou uso cotián para o alumnado: espazo, tempo e/ou vida diaria. Estratexias de
enriquecemento léxico (derivación, polisemia, sinonimia...).

- Estratexias básicas conversacionais para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir
e dar aclaracións e explicacións etc.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín en latín, cando fose posible.

- Influencia do latín na evolución das linguas de ensino e do resto de linguas que conforman o repertorio lingüístico
individual do alumnado.

- O latín como lingua de cultura e prestixio; causas e consecuencias. Analoxía con contextos modernos.

- Léxico:
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Contidos

- Expresións latinas integradas nas linguas modernas e o seu emprego en diferentes tipos de textos.

- Interese por coñecer o significado etimolóxico das palabras e a importancia do uso adecuado do vocabulario como
instrumento básico na comunicación.

- O latín como instrumento que permite un mellor coñecemento das linguas de estudo e un máis fácil achegamento
a outras linguas modernas, romances e non romances.

- Respecto por todas as linguas e aceptación das diferenzas culturais das xentes que as falan.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín no ámbito transnacional.

- Expresións e léxico específico básico para reflexionar e compartir a reflexión sobre a comunicación, a lingua, a
aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Xeografía do proceso de expansión de Roma desde o seu nacemento ata a desaparición do Imperio romano.

- Xeografía do proceso de expansión de Roma na Península Ibérica. A Hispania tardorromana; suevos e visigodos.

- Topografía da antiga Roma, nome e función dos sitios centrais da cidade.

- Historia da antiga Roma:

- Etapas da historia de Roma (monarquía, república, imperio).

- Fitos da historia do mundo romano entre os séculos VIII a. de C. e V d. de C.

- Lendas e principais episodios da historia de Roma.

- Personalidades históricas relevantes da historia de Roma, a súa biografía en contexto e a súa importancia para
Europa.

- Historia e organización política e social de Roma como parte esencial da historia e cultura da sociedade actual.

- Institucións, crenzas e formas de vida da civilización latina desde a perspectiva sociocultural actual: escravitude e
exclusión da muller.

- Influencias da cultura grega na civilización latina.

- A achega de Roma á cultura e ao pensamento da sociedade occidental.

- Relación de Roma con culturas estranxeiras (Grecia, o cristianismo¿). Roma como exemplo de potencia
imperialista: desmitificación da dominación romana.

- O mar Mediterráneo como encrucillada de culturas onte e hoxe. Da Europa mediterránea á Europa continental.

- Conceptos de legado, herdanza e patrimonio.

- A mitoloxía clásica en manifestacións literarias e artísticas. A presenza da mitoloxía clásica na publicidade, o
deporte e outras manifestacións populares actuais.

- As institucións políticas romanas e a súa influencia e persistencia no sistema político actual.

- A educación na antiga Roma: etapas educativas.

3

Título da UDUD

Fundamentos da civilización romana e pervivencia do mundo romano: o legado de Roma.

Duración

4

25/01/2023 18:29:37 Páxina 49de11



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA3.1 - Explicar, a partir de criterios dados, os
procesos históricos e políticos, as institucións, os
modos de vida e os costumes da sociedade romana,
comparándoos cos das sociedades actuais,
valorando as adaptacións e os cambios
experimentados á luz da evolución das sociedades e
os dereitos humanos, e favorecendo o
desenvolvemento dunha cultura compartida e unha
cidadanía comprometida coa memoria colectiva e os
valores democráticos.

 Explicar, a partir de criterios dados, os
procesos históricos e políticos, as
institucións, os modos de vida e os
costumes da sociedade romana

CA4.1 - Explicar, a partir de criterios dados, os
procesos históricos e políticos, as institucións, os
modos de vida e os costumes da sociedade romana,
comparándoos cos das sociedades actuais,
valorando as adaptacións e os cambios
experimentados e favorecendo o desenvolvemento
dunha cultura compartida.

 Explicar, a partir de criterios dados, os
procesos históricos e políticos, as
institucións, os modos de vida e os
costumes da sociedade romana

TI 20

CA1.7 - Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos sobre temas
cotiáns, próximos á súa experiencia, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e as opinións das
persoas interlocutoras.

 Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos
sobre temas cotiáns

CA2.4 - Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos adoptando unha actitude de respecto e
valoración da diversidade como riqueza cultural,
lingüística e dialectal, a partir de criterios dados.

 Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos

CA3.2 - Debater sobre a importancia, evolución,
asimilación ou cuestionamento de diferentes
aspectos do legado romano na nosa sociedade,
utilizando estratexias retóricas e oratorias de
maneira guiada, mediando entre posturas cando
sexa necesario, seleccionando e contrastando
información e experiencias veraces e mostrando
interese, respecto e empatía por outras opinións e
argumentacións.

Debater sobre a importancia, evolución,
asimilación ou cuestionamento de
diferentes aspectos do legado romano na
nosa sociedade

CA3.3 - Investigar, de maneira guiada, o patrimonio
histórico, arqueolóxico, artístico e cultural herdado
da civilización latina, actuando de forma adecuada,
empática e respectuosa e interesándose polos
procesos de construción, preservación, conservación
e restauración e por aquelas actitudes cívicas que
aseguran a súa sustentabilidade.

Investigar, de maneira guiada, o
patrimonio histórico, arqueolóxico,
artístico e cultural herdado da civilización
latina

CA4.2 - Debater sobre a importancia, evolución,
asimilación ou cuestionamento de diferentes
aspectos do legado romano na nosa sociedade,
mediando entre posturas, seleccionando e
contrastando información.

 Debater sobre a importancia, evolución,
asimilación ou cuestionamento de
diferentes aspectos do legado romano na
nosa sociedade
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Investigar de maneira progresivamente
autónoma aspectos do legado da civilización latina
no ámbito persoal, relixioso e sociopolítico
localizando, seleccionando, contrastando e
reelaborando información procedente de diferentes
fontes, calibrando a súa fiabilidade e pertinencia e
respectando os principios de rigor e propiedade
intelectual.

Investigar de maneira progresivamente
autónoma aspectos do legado da
civilización latina

CA4.4 - Identificar e explicar o legado material e
inmaterial da civilización latina como fonte de
inspiración, analizando producións culturais e
artísticas posteriores a partir de criterios dados.

Identificar e explicar o legado material e
inmaterial da civilización latina

CA4.5 - Investigar, de maneira guiada, o patrimonio
histórico, arqueolóxico, artístico e cultural herdado
da civilización latina, actuando de forma adecuada,
empática e respectuosa e interesándose polos
procesos de construción, preservación, conservación
e restauración e por aquelas actitudes cívicas que
aseguran a súa sostibilidade.

 Investigar, de maneira guiada, o
patrimonio histórico, arqueolóxico,
artístico e cultural herdado da civilización
latina

CA4.6 - Explorar as pegadas da romanización e o
legado romano na contorna do alumnado, a partir de
criterios dados, aplicando os coñecementos
adquiridos e reflexionando sobre as implicacións dos
seus distintos usos, dando exemplos da persistencia
da Antigüidade clásica na súa vida cotiá presentando
os seus resultados a través de diferentes soportes.

Explorar as pegadas da romanización e o
legado romano na

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A tradución: técnicas, procesos e ferramentas.

- Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva de superación.

- Estratexias e ferramentas, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas, para a autoavaliación, a coavaliación e
a autorreparación.

- Destrezas comunicativas do uso da lingua latina.

- Funcións comunicativas adecuadas ao ámbito e ao contexto: describir acontecementos simples; dar instrucións
básicas; narrar, reformular e/ou resumir acontecementos pasados, presentes e/ou futuros; expresar emocións
básicas e opinións.

- Léxico común de interese e/ou uso cotián para o alumnado: espazo, tempo e/ou vida diaria. Estratexias de
enriquecemento léxico (derivación, polisemia, sinonimia...).

- Estratexias básicas conversacionais para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir
e dar aclaracións e explicacións etc.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín en latín, cando fose posible.

- Influencia do latín na evolución das linguas de ensino e do resto de linguas que conforman o repertorio lingüístico
individual do alumnado.

- O latín como lingua de cultura e prestixio; causas e consecuencias. Analoxía con contextos modernos.

- Léxico:
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Contidos

- Expresións latinas integradas nas linguas modernas e o seu emprego en diferentes tipos de textos.

- Interese por coñecer o significado etimolóxico das palabras e a importancia do uso adecuado do vocabulario como
instrumento básico na comunicación.

- O latín como instrumento que permite un mellor coñecemento das linguas de estudo e un máis fácil achegamento
a outras linguas modernas, romances e non romances.

- Respecto por todas as linguas e aceptación das diferenzas culturais das xentes que as falan.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín no ámbito transnacional.

- Expresións e léxico específico básico para reflexionar e compartir a reflexión sobre a comunicación, a lingua, a
aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Xeografía do proceso de expansión de Roma desde o seu nacemento ata a desaparición do Imperio romano.

- Xeografía do proceso de expansión de Roma na Península Ibérica. A Hispania tardorromana; suevos e visigodos.

- Topografía da antiga Roma, nome e función dos sitios centrais da cidade.

- Historia da antiga Roma:

- Etapas da historia de Roma (monarquía, república, imperio).

- Fitos da historia do mundo romano entre os séculos VIII a. de C. e V d. de C.

- Lendas e principais episodios da historia de Roma.

- Personalidades históricas relevantes da historia de Roma, a súa biografía en contexto e a súa importancia para
Europa.

- Historia e organización política e social de Roma como parte esencial da historia e cultura da sociedade actual.

- Institucións, crenzas e formas de vida da civilización latina desde a perspectiva sociocultural actual: escravitude e
exclusión da muller.

- Influencias da cultura grega na civilización latina.

- A achega de Roma á cultura e ao pensamento da sociedade occidental.

- Relación de Roma con culturas estranxeiras (Grecia, o cristianismo¿). Roma como exemplo de potencia
imperialista: desmitificación da dominación romana.

- O mar Mediterráneo como encrucillada de culturas onte e hoxe. Da Europa mediterránea á Europa continental.

- Conceptos de legado, herdanza e patrimonio.

- A mitoloxía clásica en manifestacións literarias e artísticas. A presenza da mitoloxía clásica na publicidade, o
deporte e outras manifestacións populares actuais.

- Obras públicas e urbanismo: construción, conservación, preservación e restauración. A súa pegada na Galicia
moderna.

- Principais obras artísticas da Antigüidade romana.

- Principais sitios arqueolóxicos, museos ou festivais relacionados coa Antigüidade clásica.
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4

Título da UDUD

O latín como lingua indoeuropea.

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.5 - Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina, seleccionando as
estratexias máis adecuadas e eficaces para superar
esas dificultades e consolidar a súa aprendizaxe,
realizando actividades de planificación da propia
aprendizaxe, autoavaliación e coavaliación, como as
propostas no Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou
nun diario de aprendizaxe, facéndoos explícitos e
compartíndoos.

 Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina

CA1.7 - Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos sobre temas
cotiáns, próximos á súa experiencia, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e as opinións das
persoas interlocutoras.

 Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves, mostrando
empatía e respecto pola cortesía
lingüística e as opinións das persoas
interlocutoras.

CA2.4 - Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos adoptando unha actitude de respecto e
valoración da diversidade como riqueza cultural,
lingüística e dialectal, a partir de criterios dados.

Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos adoptando unha actitude de
respecto e valoración da diversidade
como riqueza cultural, lingüística e
dialectal, a partir de criterios dados.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A tradución: técnicas, procesos e ferramentas.

- Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva de superación.

- Estratexias e ferramentas, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas, para a autoavaliación, a coavaliación e
a autorreparación.

- Destrezas comunicativas do uso da lingua latina.

- Funcións comunicativas adecuadas ao ámbito e ao contexto: describir acontecementos simples; dar instrucións
básicas; narrar, reformular e/ou resumir acontecementos pasados, presentes e/ou futuros; expresar emocións
básicas e opinións.

- Léxico común de interese e/ou uso cotián para o alumnado: espazo, tempo e/ou vida diaria. Estratexias de
enriquecemento léxico (derivación, polisemia, sinonimia...).

- Estratexias básicas conversacionais para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir
e dar aclaracións e explicacións etc.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín en latín, cando fose posible.

- Sistemas de escritura ao longo da historia.

- Evolución do latín: as linguas indoeuropeas, etapas da lingua latina, latín vulgar e latín culto, lingua falada e lingua
escrita.
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Contidos

- Influencia do latín na evolución das linguas de ensino e do resto de linguas que conforman o repertorio lingüístico
individual do alumnado.

- O latín como lingua de cultura e prestixio; causas e consecuencias. Analoxía con contextos modernos.

- Léxico:

- Expresións latinas integradas nas linguas modernas e o seu emprego en diferentes tipos de textos.

- Interese por coñecer o significado etimolóxico das palabras e a importancia do uso adecuado do vocabulario como
instrumento básico na comunicación.

- O latín como instrumento que permite un mellor coñecemento das linguas de estudo e un máis fácil achegamento
a outras linguas modernas, romances e non romances.

- Respecto por todas as linguas e aceptación das diferenzas culturais das xentes que as falan.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín no ámbito transnacional.

- Expresións e léxico específico básico para reflexionar e compartir a reflexión sobre a comunicación, a lingua, a
aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

5

Título da UDUD

O latín como lingua flexiva

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 85

CA2.1 - Deducir o significado etimolóxico dun termo
de uso común e inferir o significado de termos de
nova aparición ou procedentes de léxico
especializado aplicando, de maneira guiada,
estratexias de recoñecemento de formantes latinos
atendendo aos cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos que tivesen lugar.

Deducir o significado etimolóxico dun
termo de uso común e inferir o significado
de termos aplicando, de maneira guiada,
estratexias de recoñecemento de
formantes latinos atendendo aos cambios
fonéticos, morfolóxicos ou semánticos
que tivesen lugar.

CA2.2 - Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos de complexidade crecente que se
produciron tanto desde o latín culto como desde o
latín vulgar ata as linguas de ensino, servíndose
cando sexa posible da comparación con outras
linguas do seu repertorio propio.

Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos
ou semánticos de complexidade crecente

TI 15

CA1.4 - Realizar a lectura directa de textos latinos
sinxelos identificando as unidades lingüísticas
básicas da lingua latina, comparándoas coas das
linguas do repertorio lingüístico propio e asimilando
os aspectos morfolóxicos, sintácticos e léxicos
elementais do latín.

Realizar a lectura directa de textos latinos
sinxelos identificando as unidades
lingüísticas básicas da lingua latina.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina, seleccionando as
estratexias máis adecuadas e eficaces para superar
esas dificultades e consolidar a súa aprendizaxe,
realizando actividades de planificación da propia
aprendizaxe, autoavaliación e coavaliación, como as
propostas no Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou
nun diario de aprendizaxe, facéndoos explícitos e
compartíndoos.

Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina

CA1.7 - Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos sobre temas
cotiáns, próximos á súa experiencia, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e as opinións das
persoas interlocutoras.

Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos
sobre temas cotiáns,

CA2.4 - Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos adoptando unha actitude de respecto e
valoración da diversidade como riqueza cultural,
lingüística e dialectal, a partir de criterios dados.

 Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Unidades lingüísticas da lingua latina.

- Clases de palabras.

- Concepto de lingua flexiva: flexión nominal e pronominal (sistema casual e declinacións), flexión verbal (sistema de
conxugacións).

- Sintaxe oracional: funcións básicas e sintaxe elemental dos casos.

- Estruturas oracionais. A concordancia e a orde de palabras en oracións simples e oracións compostas. Comparativa
coa orde natural das palabras nas oracións das linguas de repertorio do alumnado para unha mellor comprensión.

- A tradución: técnicas, procesos e ferramentas.

- A tradución como instrumento que pode favorecer o razoamento lóxico, a resolución de problemas e a capacidade
de análise e síntese, dentro dos límites e inconsistencias propias da tradución.

- Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva de superación.

- Estratexias e ferramentas, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas, para a autoavaliación, a coavaliación e
a autorreparación.

- Destrezas comunicativas do uso da lingua latina.

- Funcións comunicativas adecuadas ao ámbito e ao contexto: describir acontecementos simples; dar instrucións
básicas; narrar, reformular e/ou resumir acontecementos pasados, presentes e/ou futuros; expresar emocións
básicas e opinións.

- Léxico común de interese e/ou uso cotián para o alumnado: espazo, tempo e/ou vida diaria. Estratexias de
enriquecemento léxico (derivación, polisemia, sinonimia...).

- Estratexias básicas conversacionais para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir
e dar aclaracións e explicacións etc.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín en latín, cando fose posible.
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Contidos

- Sistemas de escritura ao longo da historia.

- Evolución do latín: as linguas indoeuropeas, etapas da lingua latina, latín vulgar e latín culto, lingua falada e lingua
escrita.

- Influencia do latín na evolución das linguas de ensino e do resto de linguas que conforman o repertorio lingüístico
individual do alumnado.

- O latín como lingua de cultura e prestixio; causas e consecuencias. Analoxía con contextos modernos.

- Regras fonéticas básicas na evolución do latín ás linguas de ensino.

- Léxico:

- Lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina presentes no léxico de uso común e no específico das ciencias e a
técnica.

- Significado e definición de palabras de uso común nas linguas de ensino a partir dos seus étimos de orixe latina.

- Expresións latinas integradas nas linguas modernas e o seu emprego en diferentes tipos de textos.

- Interese por coñecer o significado etimolóxico das palabras e a importancia do uso adecuado do vocabulario como
instrumento básico na comunicación.

- O latín como instrumento que permite un mellor coñecemento das linguas de estudo e un máis fácil achegamento
a outras linguas modernas, romances e non romances.

- Respecto por todas as linguas e aceptación das diferenzas culturais das xentes que as falan.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín no ámbito transnacional.

- Expresións e léxico específico básico para reflexionar e compartir a reflexión sobre a comunicación, a lingua, a
aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

6

Título da UDUD

Lingua latina I

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA1.1 - Realizar traducións directas e/ou inversas de
textos ou fragmentos adaptados ou orixinais, de
dificultade adecuada e progresiva, con corrección
ortográfica e expresiva, identificando e analizando,
cando se considere necesario, unidades lingüísticas
regulares da lingua e apreciando variantes e
coincidencias con outras linguas coñecidas.

 Realizar traducións directas e/ou inversas
de textos ou fragmentos adaptados ou
orixinais, de dificultade adecuada e
progresiva,

CA1.2 - Seleccionar de maneira progresivamente
autónoma o significado apropiado de palabras
polisémicas e xustificar a decisión, tendo en conta a
información cotextual ou contextual e utilizando
ferramentas diversas de apoio ao proceso de
tradución en distintos soportes cando se considere
necesario.

 Seleccionar de maneira progresivamente
autónoma o significado apropiado de
palabras polisémicas e xustificar a
decisión,
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.4 - Realizar a lectura directa de textos latinos
sinxelos identificando as unidades lingüísticas
básicas da lingua latina, comparándoas coas das
linguas do repertorio lingüístico propio e asimilando
os aspectos morfolóxicos, sintácticos e léxicos
elementais do latín.

 Realizar a lectura directa de textos
latinos sinxelos identificando as unidades
lingüísticas básicas da lingua latina

CA2.1 - Deducir o significado etimolóxico dun termo
de uso común e inferir o significado de termos de
nova aparición ou procedentes de léxico
especializado aplicando, de maneira guiada,
estratexias de recoñecemento de formantes latinos
atendendo aos cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos que tivesen lugar.

 Deducir o significado etimolóxico dun
termo aplicando estratexias de
recoñecemento de formantes latinos .

CA2.2 - Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos de complexidade crecente que se
produciron tanto desde o latín culto como desde o
latín vulgar ata as linguas de ensino, servíndose
cando sexa posible da comparación con outras
linguas do seu repertorio propio.

Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos
ou semánticos de complexidade crecente

TI 20

CA1.3 - Revisar e emendar de maneira
progresivamente autónoma as propias traducións e
as das compañeiras e compañeiros, realizando
propostas de mellora e argumentando os cambios
con terminoloxía especializada a partir da reflexión
lingüística.

Revisar e emendar de maneira
progresivamente autónoma as propias
traducións e as das compañeiras e
compañeiros

CA1.5 - Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina, seleccionando as
estratexias máis adecuadas e eficaces para superar
esas dificultades e consolidar a súa aprendizaxe,
realizando actividades de planificación da propia
aprendizaxe, autoavaliación e coavaliación, como as
propostas no Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou
nun diario de aprendizaxe, facéndoos explícitos e
compartíndoos.

Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina.

CA1.7 - Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos sobre temas
cotiáns, próximos á súa experiencia, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e as opinións das
persoas interlocutoras.

Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos
sobre temas cotiáns

CA2.3 - Explicar, de maneira guiada, a relación do
latín coas linguas modernas, analizando os
elementos lingüísticos comúns de orixe latina e
utilizando de forma guiada estratexias e
coñecementos das linguas e linguaxes que
conforman o repertorio do alumnado.

Explicar, de maneira guiada, a relación do
latín coas linguas modernas.

CA2.4 - Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos adoptando unha actitude de respecto e
valoración da diversidade como riqueza cultural,
lingüística e dialectal, a partir de criterios dados.

Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.5 - Crear textos individuais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos nos que se partise da
civilización e cultura latina como fonte de
inspiración.

Crear textos individuais ou colectivos con
intención literaria

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Unidades lingüísticas da lingua latina.

- O abecedario. A acentuación e as distintas pronuncias da lingua latina: clásica, eclesiástica e nacionais.

- Clases de palabras.

- Sintaxe oracional: funcións básicas e sintaxe elemental dos casos.

- Estruturas oracionais. A concordancia e a orde de palabras en oracións simples e oracións compostas. Comparativa
coa orde natural das palabras nas oracións das linguas de repertorio do alumnado para unha mellor comprensión.

- A tradución: técnicas, procesos e ferramentas.

- A análise morfosintáctica como ferramenta complementaria de tradución.

- Estratexias de tradución: formulación de expectativas a partir, entre outros, de contorno textual e do propio texto,
paráfrases simplificadas en lingua latina, contexto, coñecemento do tema, descrición da estrutura e xénero,
peculiaridades lingüísticas dos textos traducidos, erros frecuentes de tradución e técnicas para os evitar.

- Ferramentas de tradución, cando se considere necesario.

- A tradución como instrumento que pode favorecer o razoamento lóxico, a resolución de problemas e a capacidade
de análise e síntese, dentro dos límites e inconsistencias propias da tradución.

- Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva de superación.

- Estratexias e ferramentas, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas, para a autoavaliación, a coavaliación e
a autorreparación.

- Destrezas comunicativas do uso da lingua latina.

- Funcións comunicativas adecuadas ao ámbito e ao contexto: describir acontecementos simples; dar instrucións
básicas; narrar, reformular e/ou resumir acontecementos pasados, presentes e/ou futuros; expresar emocións
básicas e opinións.

- Léxico común de interese e/ou uso cotián para o alumnado: espazo, tempo e/ou vida diaria. Estratexias de
enriquecemento léxico (derivación, polisemia, sinonimia...).

- Estratexias básicas conversacionais para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir
e dar aclaracións e explicacións etc.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín en latín, cando fose posible.

- Influencia do latín na evolución das linguas de ensino e do resto de linguas que conforman o repertorio lingüístico
individual do alumnado.

- O latín como lingua de cultura e prestixio; causas e consecuencias. Analoxía con contextos modernos.

- Regras fonéticas básicas na evolución do latín ás linguas de ensino.
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Contidos

- Léxico:

- Lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina presentes no léxico de uso común e no específico das ciencias e a
técnica.

- Significado e definición de palabras de uso común nas linguas de ensino a partir dos seus étimos de orixe latina.

- Expresións latinas integradas nas linguas modernas e o seu emprego en diferentes tipos de textos.

- Interese por coñecer o significado etimolóxico das palabras e a importancia do uso adecuado do vocabulario como
instrumento básico na comunicación.

- O latín como instrumento que permite un mellor coñecemento das linguas de estudo e un máis fácil achegamento
a outras linguas modernas, romances e non romances.

- Respecto por todas as linguas e aceptación das diferenzas culturais das xentes que as falan.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín no ámbito transnacional.

- Expresións e léxico específico básico para reflexionar e compartir a reflexión sobre a comunicación, a lingua, a
aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

7

Título da UDUD

Lingua latina II

Duración

16

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA1.1 - Realizar traducións directas e/ou inversas de
textos ou fragmentos adaptados ou orixinais, de
dificultade adecuada e progresiva, con corrección
ortográfica e expresiva, identificando e analizando,
cando se considere necesario, unidades lingüísticas
regulares da lingua e apreciando variantes e
coincidencias con outras linguas coñecidas.

Realizar traducións directas ou inversas
de textos ou fragmentos adaptados ou
orixinais, de dificultade adecuada e
progresiva.

CA1.4 - Realizar a lectura directa de textos latinos
sinxelos identificando as unidades lingüísticas
básicas da lingua latina, comparándoas coas das
linguas do repertorio lingüístico propio e asimilando
os aspectos morfolóxicos, sintácticos e léxicos
elementais do latín.

 Realizar a lectura directa de textos
latinos sinxelos identificando as unidades
lingüísticas básicas da lingua latina

CA2.1 - Deducir o significado etimolóxico dun termo
de uso común e inferir o significado de termos de
nova aparición ou procedentes de léxico
especializado aplicando, de maneira guiada,
estratexias de recoñecemento de formantes latinos
atendendo aos cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos que tivesen lugar.

 Deducir o significado etimolóxico dun
termo aplicando estratexias de
recoñecemento de formantes latinos .

CA2.2 - Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos de complexidade crecente que se
produciron tanto desde o latín culto como desde o
latín vulgar ata as linguas de ensino, servíndose
cando sexa posible da comparación con outras
linguas do seu repertorio propio.

Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos
ou semánticos de complexidade crecente
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 30

CA1.2 - Seleccionar de maneira progresivamente
autónoma o significado apropiado de palabras
polisémicas e xustificar a decisión, tendo en conta a
información cotextual ou contextual e utilizando
ferramentas diversas de apoio ao proceso de
tradución en distintos soportes cando se considere
necesario.

Seleccionar de maneira progresivamente
autónoma o significado apropiado de
palabras polisémicas e xustificar a
decisión.

CA1.3 - Revisar e emendar de maneira
progresivamente autónoma as propias traducións e
as das compañeiras e compañeiros, realizando
propostas de mellora e argumentando os cambios
con terminoloxía especializada a partir da reflexión
lingüística.

Revisar e emendar de maneira
progresivamente autónoma as propias
traducións e as dos compañeiros

CA1.5 - Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina, seleccionando as
estratexias máis adecuadas e eficaces para superar
esas dificultades e consolidar a súa aprendizaxe,
realizando actividades de planificación da propia
aprendizaxe, autoavaliación e coavaliación, como as
propostas no Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou
nun diario de aprendizaxe, facéndoos explícitos e
compartíndoos.

Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina.

CA1.7 - Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos sobre temas
cotiáns, próximos á súa experiencia, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e as opinións das
persoas interlocutoras.

Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos
sobre temas cotiáns

CA2.3 - Explicar, de maneira guiada, a relación do
latín coas linguas modernas, analizando os
elementos lingüísticos comúns de orixe latina e
utilizando de forma guiada estratexias e
coñecementos das linguas e linguaxes que
conforman o repertorio do alumnado.

Explicar, de maneira guiada, a relación do
latín coas linguas modernas.

CA2.4 - Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos adoptando unha actitude de respecto e
valoración da diversidade como riqueza cultural,
lingüística e dialectal, a partir de criterios dados.

Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos

CA2.5 - Crear textos individuais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos nos que se partise da
civilización e cultura latina como fonte de
inspiración.

Crear textos individuais ou colectivos con
intención literaria

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Unidades lingüísticas da lingua latina.

- Estruturas oracionais. A concordancia e a orde de palabras en oracións simples e oracións compostas. Comparativa
coa orde natural das palabras nas oracións das linguas de repertorio do alumnado para unha mellor comprensión.
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Contidos

- A tradución: técnicas, procesos e ferramentas.

- A análise morfosintáctica como ferramenta complementaria de tradución.

- Estratexias de tradución: formulación de expectativas a partir, entre outros, de contorno textual e do propio texto,
paráfrases simplificadas en lingua latina, contexto, coñecemento do tema, descrición da estrutura e xénero,
peculiaridades lingüísticas dos textos traducidos, erros frecuentes de tradución e técnicas para os evitar.

- Ferramentas de tradución, cando se considere necesario.

- A tradución como instrumento que pode favorecer o razoamento lóxico, a resolución de problemas e a capacidade
de análise e síntese, dentro dos límites e inconsistencias propias da tradución.

- Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva de superación.

- Estratexias e ferramentas, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas, para a autoavaliación, a coavaliación e
a autorreparación.

- Destrezas comunicativas do uso da lingua latina.

- Funcións comunicativas adecuadas ao ámbito e ao contexto: describir acontecementos simples; dar instrucións
básicas; narrar, reformular e/ou resumir acontecementos pasados, presentes e/ou futuros; expresar emocións
básicas e opinións.

- Léxico común de interese e/ou uso cotián para o alumnado: espazo, tempo e/ou vida diaria. Estratexias de
enriquecemento léxico (derivación, polisemia, sinonimia...).

- Estratexias básicas conversacionais para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir
e dar aclaracións e explicacións etc.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín en latín, cando fose posible.

- Influencia do latín na evolución das linguas de ensino e do resto de linguas que conforman o repertorio lingüístico
individual do alumnado.

- O latín como lingua de cultura e prestixio; causas e consecuencias. Analoxía con contextos modernos.

- Regras fonéticas básicas na evolución do latín ás linguas de ensino.

- Léxico:

- Lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina presentes no léxico de uso común e no específico das ciencias e a
técnica.

- Significado e definición de palabras de uso común nas linguas de ensino a partir dos seus étimos de orixe latina.

- Expresións latinas integradas nas linguas modernas e o seu emprego en diferentes tipos de textos.

- Interese por coñecer o significado etimolóxico das palabras e a importancia do uso adecuado do vocabulario como
instrumento básico na comunicación.

- O latín como instrumento que permite un mellor coñecemento das linguas de estudo e un máis fácil achegamento
a outras linguas modernas, romances e non romances.

- Respecto por todas as linguas e aceptación das diferenzas culturais das xentes que as falan.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín no ámbito transnacional.

- Expresións e léxico específico básico para reflexionar e compartir a reflexión sobre a comunicación, a lingua, a
aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).
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8

Título da UDUD

Lingua latina III

Duración

16

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA1.1 - Realizar traducións directas e/ou inversas de
textos ou fragmentos adaptados ou orixinais, de
dificultade adecuada e progresiva, con corrección
ortográfica e expresiva, identificando e analizando,
cando se considere necesario, unidades lingüísticas
regulares da lingua e apreciando variantes e
coincidencias con outras linguas coñecidas.

 Realizar traducións directas e/ou inversas
de textos ou fragmentos adaptados ou
orixinais, de dificultade adecuada e
progresiva.

CA1.4 - Realizar a lectura directa de textos latinos
sinxelos identificando as unidades lingüísticas
básicas da lingua latina, comparándoas coas das
linguas do repertorio lingüístico propio e asimilando
os aspectos morfolóxicos, sintácticos e léxicos
elementais do latín.

 Realizar a lectura directa de textos
latinos sinxelos identificando as unidades
lingüísticas básicas da lingua latina

CA2.1 - Deducir o significado etimolóxico dun termo
de uso común e inferir o significado de termos de
nova aparición ou procedentes de léxico
especializado aplicando, de maneira guiada,
estratexias de recoñecemento de formantes latinos
atendendo aos cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos que tivesen lugar.

 Deducir o significado etimolóxico dun
termo aplicando estratexias de
recoñecemento de formantes latinos .

CA2.2 - Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos de complexidade crecente que se
produciron tanto desde o latín culto como desde o
latín vulgar ata as linguas de ensino, servíndose
cando sexa posible da comparación con outras
linguas do seu repertorio propio.

Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos
ou semánticos de complexidade crecente

TI 35

CA1.2 - Seleccionar de maneira progresivamente
autónoma o significado apropiado de palabras
polisémicas e xustificar a decisión, tendo en conta a
información cotextual ou contextual e utilizando
ferramentas diversas de apoio ao proceso de
tradución en distintos soportes cando se considere
necesario.

Seleccionar de maneira progresivamente
autónoma o significado apropiado de
palabras polisémicas e xustificar a
decisión.

CA1.3 - Revisar e emendar de maneira
progresivamente autónoma as propias traducións e
as das compañeiras e compañeiros, realizando
propostas de mellora e argumentando os cambios
con terminoloxía especializada a partir da reflexión
lingüística.

Revisar e emendar de maneira
progresivamente autónoma as propias
traducións e as dos compañeiros
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina, seleccionando as
estratexias máis adecuadas e eficaces para superar
esas dificultades e consolidar a súa aprendizaxe,
realizando actividades de planificación da propia
aprendizaxe, autoavaliación e coavaliación, como as
propostas no Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou
nun diario de aprendizaxe, facéndoos explícitos e
compartíndoos.

Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina.

CA1.7 - Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos sobre temas
cotiáns, próximos á súa experiencia, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e as opinións das
persoas interlocutoras.

Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos
sobre temas cotiáns

CA1.8 - Redactar en latín, a partir de criterios dados,
textos básicos de estrutura clara, evitando erros que
impidan a comprensión.

Redactar en latín, a partir de criterios
dados, textos básicos de estrutura clara

CA2.3 - Explicar, de maneira guiada, a relación do
latín coas linguas modernas, analizando os
elementos lingüísticos comúns de orixe latina e
utilizando de forma guiada estratexias e
coñecementos das linguas e linguaxes que
conforman o repertorio do alumnado.

Explicar, de maneira guiada, a relación do
latín coas linguas modernas.

CA2.4 - Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos adoptando unha actitude de respecto e
valoración da diversidade como riqueza cultural,
lingüística e dialectal, a partir de criterios dados.

 Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos

CA2.5 - Crear textos individuais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos nos que se partise da
civilización e cultura latina como fonte de
inspiración.

Crear textos individuais ou colectivos con
intención literaria

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Unidades lingüísticas da lingua latina.

- Estruturas oracionais. A concordancia e a orde de palabras en oracións simples e oracións compostas. Comparativa
coa orde natural das palabras nas oracións das linguas de repertorio do alumnado para unha mellor comprensión.

- A tradución: técnicas, procesos e ferramentas.

- A análise morfosintáctica como ferramenta complementaria de tradución.

- Estratexias de tradución: formulación de expectativas a partir, entre outros, de contorno textual e do propio texto,
paráfrases simplificadas en lingua latina, contexto, coñecemento do tema, descrición da estrutura e xénero,
peculiaridades lingüísticas dos textos traducidos, erros frecuentes de tradución e técnicas para os evitar.

- Ferramentas de tradución, cando se considere necesario.

25/01/2023 18:29:38 Páxina 49de25



Contidos

- A tradución como instrumento que pode favorecer o razoamento lóxico, a resolución de problemas e a capacidade
de análise e síntese, dentro dos límites e inconsistencias propias da tradución.

- Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva de superación.

- Estratexias e ferramentas, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas, para a autoavaliación, a coavaliación e
a autorreparación.

- Destrezas comunicativas do uso da lingua latina.

- Funcións comunicativas adecuadas ao ámbito e ao contexto: describir acontecementos simples; dar instrucións
básicas; narrar, reformular e/ou resumir acontecementos pasados, presentes e/ou futuros; expresar emocións
básicas e opinións.

- Léxico común de interese e/ou uso cotián para o alumnado: espazo, tempo e/ou vida diaria. Estratexias de
enriquecemento léxico (derivación, polisemia, sinonimia...).

- Estratexias básicas conversacionais para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir
e dar aclaracións e explicacións etc.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín en latín, cando fose posible.

- Influencia do latín na evolución das linguas de ensino e do resto de linguas que conforman o repertorio lingüístico
individual do alumnado.

- O latín como lingua de cultura e prestixio; causas e consecuencias. Analoxía con contextos modernos.

- Regras fonéticas básicas na evolución do latín ás linguas de ensino.

- Léxico:

- Lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina presentes no léxico de uso común e no específico das ciencias e a
técnica.

- Significado e definición de palabras de uso común nas linguas de ensino a partir dos seus étimos de orixe latina.

- Expresións latinas integradas nas linguas modernas e o seu emprego en diferentes tipos de textos.

- Interese por coñecer o significado etimolóxico das palabras e a importancia do uso adecuado do vocabulario como
instrumento básico na comunicación.

- O latín como instrumento que permite un mellor coñecemento das linguas de estudo e un máis fácil achegamento
a outras linguas modernas, romances e non romances.

- Respecto por todas as linguas e aceptación das diferenzas culturais das xentes que as falan.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín no ámbito transnacional.

- Expresións e léxico específico básico para reflexionar e compartir a reflexión sobre a comunicación, a lingua, a
aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

9

Título da UDUD

Lingua latina IV

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.1 - Realizar traducións directas e/ou inversas de
textos ou fragmentos adaptados ou orixinais, de
dificultade adecuada e progresiva, con corrección
ortográfica e expresiva, identificando e analizando,
cando se considere necesario, unidades lingüísticas
regulares da lingua e apreciando variantes e
coincidencias con outras linguas coñecidas.

Realizar traducións directas ou inversas
de textos ou fragmentos adaptados ou
orixinais, de dificultade adecuada e
progresiva.

CA1.4 - Realizar a lectura directa de textos latinos
sinxelos identificando as unidades lingüísticas
básicas da lingua latina, comparándoas coas das
linguas do repertorio lingüístico propio e asimilando
os aspectos morfolóxicos, sintácticos e léxicos
elementais do latín.

Realizar a lectura directa de textos latinos
sinxelos identificando as unidades
lingüísticas básicas da lingua latina

CA2.1 - Deducir o significado etimolóxico dun termo
de uso común e inferir o significado de termos de
nova aparición ou procedentes de léxico
especializado aplicando, de maneira guiada,
estratexias de recoñecemento de formantes latinos
atendendo aos cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos que tivesen lugar.

 Deducir o significado etimolóxico dun
termo de uso común

CA2.2 - Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos de complexidade crecente que se
produciron tanto desde o latín culto como desde o
latín vulgar ata as linguas de ensino, servíndose
cando sexa posible da comparación con outras
linguas do seu repertorio propio.

Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos
ou semánticos de complexidade crecente

TI 40

CA1.2 - Seleccionar de maneira progresivamente
autónoma o significado apropiado de palabras
polisémicas e xustificar a decisión, tendo en conta a
información cotextual ou contextual e utilizando
ferramentas diversas de apoio ao proceso de
tradución en distintos soportes cando se considere
necesario.

Seleccionar de maneira progresivamente
autónoma o significado apropiado de
palabras polisémicas e xustificar a
decisión.

CA1.3 - Revisar e emendar de maneira
progresivamente autónoma as propias traducións e
as das compañeiras e compañeiros, realizando
propostas de mellora e argumentando os cambios
con terminoloxía especializada a partir da reflexión
lingüística.

Revisar e emendar de maneira
progresivamente autónoma as propias
traducións e as dos compañeiro

CA1.5 - Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina, seleccionando as
estratexias máis adecuadas e eficaces para superar
esas dificultades e consolidar a súa aprendizaxe,
realizando actividades de planificación da propia
aprendizaxe, autoavaliación e coavaliación, como as
propostas no Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou
nun diario de aprendizaxe, facéndoos explícitos e
compartíndoos.

Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Extraer, analizar e reflectir oralmente e/ou
por escrito, preferentemente en latín, ou ben na
lingua de uso do alumnado, as ideas principais de
textos de certa lonxitude, orais e/ou escritos, e
adaptados ao nivel de lingua e temas coñecidos polo
alumnado, expresados de forma clara e, no caso dos
textos orais, preferentemente na pronuncia clásica.

Extraer, analizar e reflectir oralmente
e/ou por escrito, preferentemente en
latín, ou ben na lingua de uso do
alumnado, as ideas principais de textos
de certa lonxitude.

CA1.7 - Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos sobre temas
cotiáns, próximos á súa experiencia, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e as opinións das
persoas interlocutoras.

Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos
sobre temas cotiáns

CA1.8 - Redactar en latín, a partir de criterios dados,
textos básicos de estrutura clara, evitando erros que
impidan a comprensión.

 Redactar en latín, a partir de criterios
dados, textos básicos de estrutura clara

CA2.3 - Explicar, de maneira guiada, a relación do
latín coas linguas modernas, analizando os
elementos lingüísticos comúns de orixe latina e
utilizando de forma guiada estratexias e
coñecementos das linguas e linguaxes que
conforman o repertorio do alumnado.

Explicar, de maneira guiada, a relación do
latín coas linguas modernas.

CA2.4 - Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos adoptando unha actitude de respecto e
valoración da diversidade como riqueza cultural,
lingüística e dialectal, a partir de criterios dados.

Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos

CA2.5 - Crear textos individuais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos nos que se partise da
civilización e cultura latina como fonte de
inspiración.

Crear textos individuais ou colectivos con
intención literaria

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Unidades lingüísticas da lingua latina.

- A tradución: técnicas, procesos e ferramentas.

- A análise morfosintáctica como ferramenta complementaria de tradución.

- Estratexias de tradución: formulación de expectativas a partir, entre outros, de contorno textual e do propio texto,
paráfrases simplificadas en lingua latina, contexto, coñecemento do tema, descrición da estrutura e xénero,
peculiaridades lingüísticas dos textos traducidos, erros frecuentes de tradución e técnicas para os evitar.

- Ferramentas de tradución, cando se considere necesario.

- A tradución como instrumento que pode favorecer o razoamento lóxico, a resolución de problemas e a capacidade
de análise e síntese, dentro dos límites e inconsistencias propias da tradución.

- Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva de superación.
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Contidos

- Estratexias e ferramentas, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas, para a autoavaliación, a coavaliación e
a autorreparación.

- Destrezas comunicativas do uso da lingua latina.

- Funcións comunicativas adecuadas ao ámbito e ao contexto: describir acontecementos simples; dar instrucións
básicas; narrar, reformular e/ou resumir acontecementos pasados, presentes e/ou futuros; expresar emocións
básicas e opinións.

- Léxico común de interese e/ou uso cotián para o alumnado: espazo, tempo e/ou vida diaria. Estratexias de
enriquecemento léxico (derivación, polisemia, sinonimia...).

- Estratexias básicas conversacionais para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir
e dar aclaracións e explicacións etc.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín en latín, cando fose posible.

- Influencia do latín na evolución das linguas de ensino e do resto de linguas que conforman o repertorio lingüístico
individual do alumnado.

- O latín como lingua de cultura e prestixio; causas e consecuencias. Analoxía con contextos modernos.

- Regras fonéticas básicas na evolución do latín ás linguas de ensino.

- Léxico:

- Lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina presentes no léxico de uso común e no específico das ciencias e a
técnica.

- Significado e definición de palabras de uso común nas linguas de ensino a partir dos seus étimos de orixe latina.

- Expresións latinas integradas nas linguas modernas e o seu emprego en diferentes tipos de textos.

- Interese por coñecer o significado etimolóxico das palabras e a importancia do uso adecuado do vocabulario como
instrumento básico na comunicación.

- O latín como instrumento que permite un mellor coñecemento das linguas de estudo e un máis fácil achegamento
a outras linguas modernas, romances e non romances.

- Respecto por todas as linguas e aceptación das diferenzas culturais das xentes que as falan.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín no ámbito transnacional.

- Expresións e léxico específico básico para reflexionar e compartir a reflexión sobre a comunicación, a lingua, a
aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

10

Título da UDUD

Lingua latina V

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 75

CA1.1 - Realizar traducións directas e/ou inversas de
textos ou fragmentos adaptados ou orixinais, de
dificultade adecuada e progresiva, con corrección
ortográfica e expresiva, identificando e analizando,
cando se considere necesario, unidades lingüísticas
regulares da lingua e apreciando variantes e
coincidencias con outras linguas coñecidas.

Realizar traducións directas ou inversas
de textos ou fragmentos adaptados ou
orixinais, de dificultade adecuada e
progresiva.

CA1.4 - Realizar a lectura directa de textos latinos
sinxelos identificando as unidades lingüísticas
básicas da lingua latina, comparándoas coas das
linguas do repertorio lingüístico propio e asimilando
os aspectos morfolóxicos, sintácticos e léxicos
elementais do latín.

 Realizar a lectura directa de textos
latinos sinxelos identificando as unidades
lingüísticas básicas da lingua latina

CA1.8 - Redactar en latín, a partir de criterios dados,
textos básicos de estrutura clara, evitando erros que
impidan a comprensión.

 Redactar en latín, a partir de criterios
dados, textos básicos de estrutura clara

CA1.9 - Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos de complexidade crecente que se
produciron tanto desde o latín culto como desde o
latín vulgar ata as linguas de ensino, servíndose
cando sexa posible da comparación con outras
linguas do repertorio propio.

 Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos
ou semánticos de complexidade crecente

CA2.1 - Deducir o significado etimolóxico dun termo
de uso común e inferir o significado de termos de
nova aparición ou procedentes de léxico
especializado aplicando, de maneira guiada,
estratexias de recoñecemento de formantes latinos
atendendo aos cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos que tivesen lugar.

 Deducir o significado etimolóxico dun
termo de uso común aplicando, de
maneira guiada, estratexias de
recoñecemento de formantes latinos

CA2.2 - Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos de complexidade crecente que se
produciron tanto desde o latín culto como desde o
latín vulgar ata as linguas de ensino, servíndose
cando sexa posible da comparación con outras
linguas do seu repertorio propio.

Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos
ou semánticos de complexidade crecente

TI 25

CA1.2 - Seleccionar de maneira progresivamente
autónoma o significado apropiado de palabras
polisémicas e xustificar a decisión, tendo en conta a
información cotextual ou contextual e utilizando
ferramentas diversas de apoio ao proceso de
tradución en distintos soportes cando se considere
necesario.

Seleccionar de maneira progresivamente
autónoma o significado apropiado de
palabras polisémicas e xustificar a
decisión.

CA1.3 - Revisar e emendar de maneira
progresivamente autónoma as propias traducións e
as das compañeiras e compañeiros, realizando
propostas de mellora e argumentando os cambios
con terminoloxía especializada a partir da reflexión
lingüística.

Revisar e emendar de maneira
progresivamente autónoma as propias
traducións e as dos compañeiros
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina, seleccionando as
estratexias máis adecuadas e eficaces para superar
esas dificultades e consolidar a súa aprendizaxe,
realizando actividades de planificación da propia
aprendizaxe, autoavaliación e coavaliación, como as
propostas no Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou
nun diario de aprendizaxe, facéndoos explícitos e
compartíndoos.

Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina.

CA1.6 - Extraer, analizar e reflectir oralmente e/ou
por escrito, preferentemente en latín, ou ben na
lingua de uso do alumnado, as ideas principais de
textos de certa lonxitude, orais e/ou escritos, e
adaptados ao nivel de lingua e temas coñecidos polo
alumnado, expresados de forma clara e, no caso dos
textos orais, preferentemente na pronuncia clásica.

Extraer, analizar e reflectir oralmente
e/ou por escrito, preferentemente en
latín, ou ben na lingua de uso do
alumnado, as ideas principais de textos
de certa lonxitude

CA1.7 - Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos sobre temas
cotiáns, próximos á súa experiencia, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e as opinións das
persoas interlocutoras.

Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos
sobre temas cotiáns

CA2.3 - Explicar, de maneira guiada, a relación do
latín coas linguas modernas, analizando os
elementos lingüísticos comúns de orixe latina e
utilizando de forma guiada estratexias e
coñecementos das linguas e linguaxes que
conforman o repertorio do alumnado.

Explicar, de maneira guiada, a relación do
latín coas linguas modernas.

CA2.4 - Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos adoptando unha actitude de respecto e
valoración da diversidade como riqueza cultural,
lingüística e dialectal, a partir de criterios dados.

Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos

CA2.5 - Crear textos individuais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos nos que se partise da
civilización e cultura latina como fonte de
inspiración.

Crear textos individuais ou colectivos con
intención literaria

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Unidades lingüísticas da lingua latina.

- A tradución: técnicas, procesos e ferramentas.

- A análise morfosintáctica como ferramenta complementaria de tradución.

- Estratexias de tradución: formulación de expectativas a partir, entre outros, de contorno textual e do propio texto,
paráfrases simplificadas en lingua latina, contexto, coñecemento do tema, descrición da estrutura e xénero,
peculiaridades lingüísticas dos textos traducidos, erros frecuentes de tradución e técnicas para os evitar.
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Contidos

- Ferramentas de tradución, cando se considere necesario.

- Lectura comparada de diferentes traducións e comentario de textos bilingües a partir de terminoloxía
metalingüística.

- A tradución como instrumento que pode favorecer o razoamento lóxico, a resolución de problemas e a capacidade
de análise e síntese, dentro dos límites e inconsistencias propias da tradución.

- Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva de superación.

- Estratexias e ferramentas, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas, para a autoavaliación, a coavaliación e
a autorreparación.

- Destrezas comunicativas do uso da lingua latina.

- Funcións comunicativas adecuadas ao ámbito e ao contexto: describir acontecementos simples; dar instrucións
básicas; narrar, reformular e/ou resumir acontecementos pasados, presentes e/ou futuros; expresar emocións
básicas e opinións.

- Léxico común de interese e/ou uso cotián para o alumnado: espazo, tempo e/ou vida diaria. Estratexias de
enriquecemento léxico (derivación, polisemia, sinonimia...).

- Estratexias básicas conversacionais para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir
e dar aclaracións e explicacións etc.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín en latín, cando fose posible.

- Influencia do latín na evolución das linguas de ensino e do resto de linguas que conforman o repertorio lingüístico
individual do alumnado.

- O latín como lingua de cultura e prestixio; causas e consecuencias. Analoxía con contextos modernos.

- Regras fonéticas básicas na evolución do latín ás linguas de ensino.

- Léxico:

- Lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina presentes no léxico de uso común e no específico das ciencias e a
técnica.

- Significado e definición de palabras de uso común nas linguas de ensino a partir dos seus étimos de orixe latina.

- Expresións latinas integradas nas linguas modernas e o seu emprego en diferentes tipos de textos.

- Interese por coñecer o significado etimolóxico das palabras e a importancia do uso adecuado do vocabulario como
instrumento básico na comunicación.

- O latín como instrumento que permite un mellor coñecemento das linguas de estudo e un máis fácil achegamento
a outras linguas modernas, romances e non romances.

- Respecto por todas as linguas e aceptación das diferenzas culturais das xentes que as falan.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín no ámbito transnacional.

- Expresións e léxico específico básico para reflexionar e compartir a reflexión sobre a comunicación, a lingua, a
aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

11

Título da UDUD

Lingua latina VI

Duración

20
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA1.1 - Realizar traducións directas e/ou inversas de
textos ou fragmentos adaptados ou orixinais, de
dificultade adecuada e progresiva, con corrección
ortográfica e expresiva, identificando e analizando,
cando se considere necesario, unidades lingüísticas
regulares da lingua e apreciando variantes e
coincidencias con outras linguas coñecidas.

Realizar traducións directas ou inversas
de textos ou fragmentos adaptados ou
orixinais, de dificultade adecuada e
progresiva.

CA1.4 - Realizar a lectura directa de textos latinos
sinxelos identificando as unidades lingüísticas
básicas da lingua latina, comparándoas coas das
linguas do repertorio lingüístico propio e asimilando
os aspectos morfolóxicos, sintácticos e léxicos
elementais do latín.

Realizar a lectura directa de textos latinos
sinxelos identificando as unidades
lingüísticas básicas da lingua latina,

CA1.6 - Extraer, analizar e reflectir oralmente e/ou
por escrito, preferentemente en latín, ou ben na
lingua de uso do alumnado, as ideas principais de
textos de certa lonxitude, orais e/ou escritos, e
adaptados ao nivel de lingua e temas coñecidos polo
alumnado, expresados de forma clara e, no caso dos
textos orais, preferentemente na pronuncia clásica.

Extraer oralmente e/ou por escrito,
preferentemente en latín, as ideas
principais de textos de certa lonxitude

CA1.8 - Redactar en latín, a partir de criterios dados,
textos básicos de estrutura clara, evitando erros que
impidan a comprensión.

Redactar en latín textos básicos de
estrutura clara, evitando erros que
impidan a comprensión.

CA2.1 - Deducir o significado etimolóxico dun termo
de uso común e inferir o significado de termos de
nova aparición ou procedentes de léxico
especializado aplicando, de maneira guiada,
estratexias de recoñecemento de formantes latinos
atendendo aos cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos que tivesen lugar.

 Deducir o significado etimolóxico dun
termo de uso común aplicando, de
maneira guiada, estratexias de
recoñecemento de formantes latinos

CA2.2 - Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos de complexidade crecente que se
produciron tanto desde o latín culto como desde o
latín vulgar ata as linguas de ensino, servíndose
cando sexa posible da comparación con outras
linguas do seu repertorio propio.

Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos
ou semánticos de complexidade crecente

TI 30

CA1.2 - Seleccionar de maneira progresivamente
autónoma o significado apropiado de palabras
polisémicas e xustificar a decisión, tendo en conta a
información cotextual ou contextual e utilizando
ferramentas diversas de apoio ao proceso de
tradución en distintos soportes cando se considere
necesario.

Seleccionar de maneira progresivamente
autónoma o significado apropiado de
palabras polisémicas e xustificar a
decisión.

CA1.3 - Revisar e emendar de maneira
progresivamente autónoma as propias traducións e
as das compañeiras e compañeiros, realizando
propostas de mellora e argumentando os cambios
con terminoloxía especializada a partir da reflexión
lingüística.

Revisar e emendar de maneira
progresivamente autónoma as propias
traducións e as dos compañeiros
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina, seleccionando as
estratexias máis adecuadas e eficaces para superar
esas dificultades e consolidar a súa aprendizaxe,
realizando actividades de planificación da propia
aprendizaxe, autoavaliación e coavaliación, como as
propostas no Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou
nun diario de aprendizaxe, facéndoos explícitos e
compartíndoos.

Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina, realizando
actividades de planificación da propia
aprendizaxe, autoavaliación e
coavaliación.

CA1.7 - Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos sobre temas
cotiáns, próximos á súa experiencia, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e as opinións das
persoas interlocutoras.

Planificar e participar en diálogos breves
e sinxelos apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a
linguaxe non verbal.

CA1.9 - Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos de complexidade crecente que se
produciron tanto desde o latín culto como desde o
latín vulgar ata as linguas de ensino, servíndose
cando sexa posible da comparación con outras
linguas do repertorio propio.

Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos
ou semánticos de complexidade crecente
que se produciron desde o latín ás linguas
de repertorio propio do alumnado.

CA2.3 - Explicar, de maneira guiada, a relación do
latín coas linguas modernas, analizando os
elementos lingüísticos comúns de orixe latina e
utilizando de forma guiada estratexias e
coñecementos das linguas e linguaxes que
conforman o repertorio do alumnado.

 Explicar, de maneira guiada, a relación
do latín coas linguas modernas

CA2.4 - Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos adoptando unha actitude de respecto e
valoración da diversidade como riqueza cultural,
lingüística e dialectal, a partir de criterios dados.

 Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos

CA2.5 - Crear textos individuais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos nos que se partise da
civilización e cultura latina como fonte de
inspiración.

 Crear textos individuais ou colectivos con
intención literaria

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Unidades lingüísticas da lingua latina.

- A tradución: técnicas, procesos e ferramentas.

- A análise morfosintáctica como ferramenta complementaria de tradución.

- Estratexias de tradución: formulación de expectativas a partir, entre outros, de contorno textual e do propio texto,
paráfrases simplificadas en lingua latina, contexto, coñecemento do tema, descrición da estrutura e xénero,
peculiaridades lingüísticas dos textos traducidos, erros frecuentes de tradución e técnicas para os evitar.

- Ferramentas de tradución, cando se considere necesario.
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Contidos

- Lectura comparada de diferentes traducións e comentario de textos bilingües a partir de terminoloxía
metalingüística.

- Recursos estilísticos frecuentes e a súa relación co contido do texto.

- Estratexias básicas de retroversión de textos breves. Concepto e uso de expresións idiomáticas.

- A tradución como instrumento que pode favorecer o razoamento lóxico, a resolución de problemas e a capacidade
de análise e síntese, dentro dos límites e inconsistencias propias da tradución.

- Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva de superación.

- Estratexias e ferramentas, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas, para a autoavaliación, a coavaliación e
a autorreparación.

- Destrezas comunicativas do uso da lingua latina.

- Funcións comunicativas adecuadas ao ámbito e ao contexto: describir acontecementos simples; dar instrucións
básicas; narrar, reformular e/ou resumir acontecementos pasados, presentes e/ou futuros; expresar emocións
básicas e opinións.

- Léxico común de interese e/ou uso cotián para o alumnado: espazo, tempo e/ou vida diaria. Estratexias de
enriquecemento léxico (derivación, polisemia, sinonimia...).

- Estratexias básicas conversacionais para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir
e dar aclaracións e explicacións etc.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín en latín, cando fose posible.

- Influencia do latín na evolución das linguas de ensino e do resto de linguas que conforman o repertorio lingüístico
individual do alumnado.

- O latín como lingua de cultura e prestixio; causas e consecuencias. Analoxía con contextos modernos.

- Regras fonéticas básicas na evolución do latín ás linguas de ensino.

- Léxico:

- Lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina presentes no léxico de uso común e no específico das ciencias e a
técnica.

- Significado e definición de palabras de uso común nas linguas de ensino a partir dos seus étimos de orixe latina.

- Expresións latinas integradas nas linguas modernas e o seu emprego en diferentes tipos de textos.

- Interese por coñecer o significado etimolóxico das palabras e a importancia do uso adecuado do vocabulario como
instrumento básico na comunicación.

- O latín como instrumento que permite un mellor coñecemento das linguas de estudo e un máis fácil achegamento
a outras linguas modernas, romances e non romances.

- Respecto por todas as linguas e aceptación das diferenzas culturais das xentes que as falan.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín no ámbito transnacional.

- Expresións e léxico específico básico para reflexionar e compartir a reflexión sobre a comunicación, a lingua, a
aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).
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12

Título da UDUD

Lingua latina VII

Duración

26

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA1.1 - Realizar traducións directas e/ou inversas de
textos ou fragmentos adaptados ou orixinais, de
dificultade adecuada e progresiva, con corrección
ortográfica e expresiva, identificando e analizando,
cando se considere necesario, unidades lingüísticas
regulares da lingua e apreciando variantes e
coincidencias con outras linguas coñecidas.

Realizar traducións directas ou inversas
de textos ou fragmentos adaptados ou
orixinais, de dificultade adecuada e
progresiva.

CA1.4 - Realizar a lectura directa de textos latinos
sinxelos identificando as unidades lingüísticas
básicas da lingua latina, comparándoas coas das
linguas do repertorio lingüístico propio e asimilando
os aspectos morfolóxicos, sintácticos e léxicos
elementais do latín.

 Realizar a lectura directa de textos
latinos sinxelos identificando as unidades
lingüísticas básicas da lingua latina

CA1.9 - Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos de complexidade crecente que se
produciron tanto desde o latín culto como desde o
latín vulgar ata as linguas de ensino, servíndose
cando sexa posible da comparación con outras
linguas do repertorio propio.

 Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos
ou semánticos de complexidade crecente

CA2.1 - Deducir o significado etimolóxico dun termo
de uso común e inferir o significado de termos de
nova aparición ou procedentes de léxico
especializado aplicando, de maneira guiada,
estratexias de recoñecemento de formantes latinos
atendendo aos cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos que tivesen lugar.

 Deducir o significado etimolóxico dun
termo de uso común  aplicando, de
maneira guiada, estratexias de
recoñecemento de formantes latinos

CA2.2 - Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos de complexidade crecente que se
produciron tanto desde o latín culto como desde o
latín vulgar ata as linguas de ensino, servíndose
cando sexa posible da comparación con outras
linguas do seu repertorio propio.

 Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos
ou semánticos de complexidade crecente

TI 30

CA1.2 - Seleccionar de maneira progresivamente
autónoma o significado apropiado de palabras
polisémicas e xustificar a decisión, tendo en conta a
información cotextual ou contextual e utilizando
ferramentas diversas de apoio ao proceso de
tradución en distintos soportes cando se considere
necesario.

Seleccionar de maneira progresivamente
autónoma o significado apropiado de
palabras polisémicas e xustificar a
decisión.

CA1.3 - Revisar e emendar de maneira
progresivamente autónoma as propias traducións e
as das compañeiras e compañeiros, realizando
propostas de mellora e argumentando os cambios
con terminoloxía especializada a partir da reflexión
lingüística.

Revisar e emendar de maneira
progresivamente autónoma as propias
traducións e as dos compañeiros
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina, seleccionando as
estratexias máis adecuadas e eficaces para superar
esas dificultades e consolidar a súa aprendizaxe,
realizando actividades de planificación da propia
aprendizaxe, autoavaliación e coavaliación, como as
propostas no Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou
nun diario de aprendizaxe, facéndoos explícitos e
compartíndoos.

Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina.

CA1.6 - Extraer, analizar e reflectir oralmente e/ou
por escrito, preferentemente en latín, ou ben na
lingua de uso do alumnado, as ideas principais de
textos de certa lonxitude, orais e/ou escritos, e
adaptados ao nivel de lingua e temas coñecidos polo
alumnado, expresados de forma clara e, no caso dos
textos orais, preferentemente na pronuncia clásica.

Extraer, analizar e reflectir oralmente
e/ou por escrito, preferentemente en
latín, ou ben na lingua de uso do
alumnado, as ideas principais de textos
de certa lonxitude

CA1.7 - Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos sobre temas
cotiáns, próximos á súa experiencia, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e as opinións das
persoas interlocutoras.

Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos
sobre temas cotiáns

CA1.8 - Redactar en latín, a partir de criterios dados,
textos básicos de estrutura clara, evitando erros que
impidan a comprensión.

Redactar en latín, a partir de criterios
dados, textos básicos de estrutura clara

CA2.3 - Explicar, de maneira guiada, a relación do
latín coas linguas modernas, analizando os
elementos lingüísticos comúns de orixe latina e
utilizando de forma guiada estratexias e
coñecementos das linguas e linguaxes que
conforman o repertorio do alumnado.

Explicar, de maneira guiada, a relación do
latín coas linguas modernas

CA2.4 - Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos adoptando unha actitude de respecto e
valoración da diversidade como riqueza cultural,
lingüística e dialectal, a partir de criterios dados.

 Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos

CA2.5 - Crear textos individuais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos nos que se partise da
civilización e cultura latina como fonte de
inspiración.

Crear textos individuais ou colectivos con
intención literaria

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Unidades lingüísticas da lingua latina.

- Formas nominais do verbo.

- A tradución: técnicas, procesos e ferramentas.
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Contidos

- A análise morfosintáctica como ferramenta complementaria de tradución.

- Estratexias de tradución: formulación de expectativas a partir, entre outros, de contorno textual e do propio texto,
paráfrases simplificadas en lingua latina, contexto, coñecemento do tema, descrición da estrutura e xénero,
peculiaridades lingüísticas dos textos traducidos, erros frecuentes de tradución e técnicas para os evitar.

- Ferramentas de tradución, cando se considere necesario.

- Lectura comparada de diferentes traducións e comentario de textos bilingües a partir de terminoloxía
metalingüística.

- Recursos estilísticos frecuentes e a súa relación co contido do texto.

- Estratexias básicas de retroversión de textos breves. Concepto e uso de expresións idiomáticas.

- A tradución como instrumento que pode favorecer o razoamento lóxico, a resolución de problemas e a capacidade
de análise e síntese, dentro dos límites e inconsistencias propias da tradución.

- Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva de superación.

- Estratexias e ferramentas, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas, para a autoavaliación, a coavaliación e
a autorreparación.

- Destrezas comunicativas do uso da lingua latina.

- Estratexias para a planificación, execución e reparación da comprensión, a produción e a coprodución de textos
orais, escritos e/ou multimodais.

- Funcións comunicativas adecuadas ao ámbito e ao contexto: describir acontecementos simples; dar instrucións
básicas; narrar, reformular e/ou resumir acontecementos pasados, presentes e/ou futuros; expresar emocións
básicas e opinións.

- Léxico común de interese e/ou uso cotián para o alumnado: espazo, tempo e/ou vida diaria. Estratexias de
enriquecemento léxico (derivación, polisemia, sinonimia...).

- Estratexias básicas conversacionais para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir
e dar aclaracións e explicacións etc.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín en latín, cando fose posible.

- Influencia do latín na evolución das linguas de ensino e do resto de linguas que conforman o repertorio lingüístico
individual do alumnado.

- O latín como lingua de cultura e prestixio; causas e consecuencias. Analoxía con contextos modernos.

- Regras fonéticas básicas na evolución do latín ás linguas de ensino.

- Léxico:

- Lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina presentes no léxico de uso común e no específico das ciencias e a
técnica.

- Significado e definición de palabras de uso común nas linguas de ensino a partir dos seus étimos de orixe latina.

- Expresións latinas integradas nas linguas modernas e o seu emprego en diferentes tipos de textos.

- Interese por coñecer o significado etimolóxico das palabras e a importancia do uso adecuado do vocabulario como
instrumento básico na comunicación.

- O latín como instrumento que permite un mellor coñecemento das linguas de estudo e un máis fácil achegamento
a outras linguas modernas, romances e non romances.

- Respecto por todas as linguas e aceptación das diferenzas culturais das xentes que as falan.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín no ámbito transnacional.
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Contidos

- Expresións e léxico específico básico para reflexionar e compartir a reflexión sobre a comunicación, a lingua, a
aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

4.1. Concrecións metodolóxicas

INTRODUCIÓN

A materia de Latín ten unha serie de circunstancias que obrigan a facer un uso amplo e diverso de metodoloxías. Por
unha banda, a lingua latina é iso, unha lingua, o que supón o emprego de metodoloxías propias da aprendizaxe de
linguas. Por outra banda, a redución progresiva dos contidos de historia e cultura do mundo antigo nos currículos
doutras materias fai que o currículo de Latín estea inzado de contidos desta natureza, básicos para entender o
contexto da produción literaria do mundo romano, mais que supoñen a introdución de metodoloxías e, sobre todo,
principios avaliativos que diverxen moito dos utilizados na aprendizaxe das linguas.

É por isto que a proposta que se fai nesta programación distingue distintas aproximacións metodolóxicas en función
dos bloques de contidos a avaliar, en correspondencia coa planificación e secuenciación que se fixo dos contidos en
unidades didácticas, onde se procedeu a separar sistematicamente os contidos puramente lingüísticos dos non
lingüísticos. Isto último precisa unha aclaración. O feito de que os contidos avaliables, por exemplo de historia, estean
concentrados nunha unidade didáctica ao principio do curso, non significa que estes contidos non poidan ser obxecto
de tratamento en unidades didácticas posteriores e doutra natureza, por exemplo nas dedicadas á lingua. O que
significa é que estes contidos non poden ser avaliados fóra desa unidade de referencia, o que é substancialmente
distinto.

METODOLOXÍA PARA AS UNIDADES CON CONTIDOS DE HISTORIA, CULTURA, LEGADO E HISTORIA DA LINGUA.

Para o tratamento destes contidos serán posibles ALGÚNS destes métodos :

1. O docente emisor, alumnado receptor. Esta metodoloxía pode ser especialmente adecuada para estes contidos,
especialmente tendo en conta dúas circunstancias: a) o descoñecemento que pode ter o alumnado (en particular se
non cursaron nin Cultura Clásica nin Latín de 4.º de ESO), b) as limitacións de tempo na aula. Así pois este modo de
traballar, que se apoia despois na elaboración de exercicios e traballos guiados e que se avalía fundamentalmente a
través de probas escritas e rúbricas respectivamente, pode resultar moito eficiente.

2. Traballo por proxectos. O profesor vincula o tratamento destes contidos a un proxecto ben interdisciplinar, ben
propio.  Esta  metodoloxía  que se está  a  desenvolver  con éxito  en etapas iniciais  do ensino,  presenta grandes
dificultades segundo o número de materias vai medrando e atomizándose, e os contidos se van especializando, como
acontece en particular no bacharelato. Esta metodoloxía presenta, entre outros, os seguintes retos:
- a) deseño dun proxecto no que a vinculación da materia a este resulte clara e convincente (no caso dos proxectos
interdisciplinares)
- b) planificación precisa e realista dos tempos, dos procesos e tarefas así como dos produtos ou resultado final do
traballo
- c) os recursos reais da aula ou espazo no que se vai desenvolver o traballo na aula
- d) compromiso do grupo de alumnado.

En calquer caso na práctica o profesor da materia a partir do previsto na programación, vai adaptando a metodoloxía
ao grupo e circunstancias do curso, combinando, normalmente, distintas aproximacións.

METODOLOXÍA PARA AS UNIDADES CON CONTIDOS LINGÜÍSTICOS.

Para a aprendizaxe da lingua latina hai que partir do obxectivo ou punto final que o docente estableza para todo o
proceso de aprendizaxe. Este obxectivo último, moi determinado en 2.º de bacharelato polo esixido nas probas de
ABAU,  non  o  está  tanto  en  1.º,  onde  as  persoas  docentes  poden  priorizar  a  adquisición  de  determinados
coñecementos e habilidades fronte a outras. É por iso que nesta proposta de programación se separa entre unha
aproximación gramaticalista (tamén chamada tradicional) e unha aproximación a partir de métodos activos.
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1. Metodoloxía para un enfoque gramaticalista da aprendizaxe da lingua latina. O obxectivo é a tradución correcta de
textos orixinais literarios, isto é, textos dunha grande artificiosidade tanto na gramática como no vocabulario, dado
que o aspecto formal neles é moito importante, priorízase a aprendizaxe profunda e completa da gramática, tanto a
morfoloxía como a sintaxe, en detrimento do vocabulario e as construcións idiomáticas, que se deixan para a súa
procura no dicionario. Este enfoque conleva unha aproximación á lingua moi técnica, na que a aplicación e uso de
conceptos de morfoloxía e sintaxe son fundamentais e no que o alumnado procede a un estudo sistemático das
estruturas lingüísticas para acceder, primeiro, a entender a construción lóxica da secuencia de texto e, despois, a
deducir o seu significado coa axuda de glosarios ao principio e de dicionario nun estadio máis avanzado. Este enfoque
consolida  un  coñecemento  e  práctica  na  análise  morfolóxica  e  sintáctica  que  normalmente  favorece  o  seu
rendemento en materias como Lingua Castelá ou Lingua Galega. Crea, porén, a sensación no alumnado de que a
aproximación a un texto latino supón un traballo de lóxica e aplicación de normas que o asemella moito á resolución
de exercicios doutro tipo de materias. En calquera caso, o alumnado que se achega ao latín por esta vía asocia esta
materia máis con lingua castelá ou galega ca coas linguas estranxeiras do seu repertorio.

A metodoloxía habitual nesta aproximación parte da explicación gramatical e sintáctica por parte do profesor, para
pasar  despois  á  elaboración  de  exercicios  nos  que  se  exemplifican  ou  reforzan  os  coñecementos  adquiridos.
Normalmente, para alixeirar a acumulación duns contidos tan áridos inclúense nas unidades didácticas aspectos
doutros bloques de contidos que poidan introducir certa variedade.

2. Metodoloxía a partir de métodos activos. Este enfoque parte da premisa de que o latín é unha lingua e que, por
tanto, o proceso de aprendizaxe da mesma debe ser o máis semellante posible ao proceso de adquisición de calquera
outra lingua. O obxectivo final é que o alumnado poida acceder aos textos da literatura latina a través da súa lectura,
entendendo como lectura o acto automático polo que unha persoa entende un texto combinando dun modo non
consciente ou reflexivo as normas de gramática da lingua e o coñecemento do significado das palabras. Por tanto
neste enfoque os aspectos lingüísticos a traballar veñen determinados pola frecuencia do uso, tanto no que atinxe á
gramática como ao vocabulario, e pola procura do entendemento non reflexivo, cando menos en principio, do texto.

A metodoloxía propia deste enfoque pasa por unha lectura constante de textos de dificultade graduada, na que o
persoal  docente,  mediante  preguntas,  uso  de  palabras  ou  expresións  sinónimas,  a  asociación  constante  de
determinadas expresións a unha xestualidade concreta e a realización constante de exercicios de uso da lingua,
consegue que progresivamente o alumnado vaia adquirindo o correcto uso das formas dun modo case intuitivo. Isto
non implica, porén, que nesta aproximación non haxa explicación gramatical ou aclaracións de natureza sintáctica. O
que acontece é que á diferenza do enfoque gramaticalista, neste caso a aprendizaxe de gramática e sintaxe non é
máis ca unha ferramenta de apoio a usar puntualmente.

Entre as grandes avantaxes deste enfoque pódese destacar basicamente dúas. Por unha banda, 1) o alumnado afaise
dende o principio a ler e entender textos longos en latín, desenvolvendo estratexias para deducir o significado de
palabras ou expresións en función do contexto. Pola outra, 2) o alumnado desenvolve unha grande capacidade de
lectura e pronuncia correcta do latín.

Finalmente cómpre salientar que estes métodos anteriormente mencionados non teñen por que ser necesariamente
contrarios, ficando en mans de cada docente decidir o emprego de aspectos dun ou doutro en función das súas
preferencias e/ou das características dos grupos.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Aula virtual.

Recursos variados en rede.

Diccionario Ilustrado VOX, latín-español
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RECURSOS VARIADOS EN REDE:

- Enlaces interesantes para o profesorado, para acceder a materiais xa liberados de dereitos de autor e que poder ser
útiles , como https://vivariumnovum.it/risorse-didattiche/pratica-didattica/fabulae-scaenicae, ou recursos da academia
Vivarium Novum de Italia, un dos referentes mundiais na formación en latín como lingua viva.

- Tamén pódense mencionar repositorios de textos clásicos e dicionarios en rede. Este material, porén, é máis de
consulta  e  axuda  para  o  profesorado  ca  para  o  alumnado,  para  o  que  a  nivel  de  1.º  de  bacharelato  non  ten
aproveitamento real. Cítanse dous recursos a modo de exemplo:

a) http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ : ligazón ao Perseus Digital Library. Biblioteca con textos lematizados que
permiten a procura da entrada correspondente no dicionario Lewis & Short e tradución ao inglés.
b) https://logeion.uchicago.edu/lexidium : ligazón a Logeion, páxina da Universidade de Chicago que permite a
procura do significado dun termo en varios dicionarios en rede ao mesmo tempo.

- AULA VIRTUAL

Será a ferramenta fundamental no desenvolvemento da materia. Na AV estarán colgados todos os temas tanto
teóricos como prácticos cos que se traballará na aula e que serán obxecto posterior de avaliación.

- Diccionario Ilustrado VOX, latín-español:

Os alumnos empezarán a familiarizarse co uso do dicionario manual, básico para o desenvolvemento da materia en
2º de Bach.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Latín de 1.º de bacharelato é unha materia na que, debido a que non foi obrigatoria en ningún momento da ESO, é
preciso partir de cero. Como, porén, moito do alumnado que a escolle pode que cursase anteriormente Cultura
Clásica e/ou Latín de 4.º de ESO, un dos obxectivos principais da avaliación inicial (AI) é obter esta información.

Ademais do dito anteriormente, para facer unha AI máis efectiva sería conveniente contactar co Departamento de
Orientación o antes posible, para poder acceder á información que sobre o alumnado en particular poida ter este
departamento.

Os obcectivoa desta avaliación serán os seguintes:

1. Saber que alumnado cursou Cultura Clásica e/ou Latín de 4.º de ESO.
2. Coñecer as motivacións do alumnado para escoller a materia de Latín I.
3. Identificar o alumnado con necesidade específica de apoio educativo (ACNEAE).
4. Identificar o alumnado repetidor.
5. Valorar o coñecemento que o alumnado ten do mundo e cultura romana en xeral e da lingua latina en particular.

Para iso poderemos utilizar os seguintes instrumentos:

1. Cuestionario escrito no que o alumnado debe responder a preguntas relacionadas cos cinco obxectivos apuntados
anteriormente.
2. Diálogo informal co alumnado os primeiros días de aula.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

2

UD 2

3

UD 3

3

UD 4

2

UD 5

8

UD 6

10

UD 7

10

UD 8

10

UD 9

10

UD 10

10

Proba
escrita 80 80 80 0 85 80 70 65 60 75

Táboa de
indicadores 20 20 20 100 15 20 30 35 40 25

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

12

UD 12

20

Total

100

Proba
escrita 70 70 71

Táboa de
indicadores 30 30 29

Tomaranse como puntos de referencia esenciais os seguintes:

.- Nos exames realizados para cada unha das avaliacións seleccionaranse os contidos básicos que demostren que o
alumno cumpriu os obxectivos expostos, tanto no aspecto gramatical, cultural como léxico, explicados en cada
avaliación.

.- Se levarán a cabo en cada trimestre dous tipos diferentes de probas:

.- Haberá duas probas escritas de lingua, un de morfoloxía e outra de tradución. A primeira será o 50% da nota do
apartado lingüístico e a segunda outro 50%. Consideraranse estas cualificacións as esenciais no proceso avaliativo,
representando o 90% da cualificación do trimestre.

.- Realizarase tamén unha proba escrita na que se avaliará aos alumnos dos temas de Cultura Clásica que prescribe o
programa, sendo esta de menor importancia que as anteriores. A cualificación do exame de Cultura representará un
10% da nota da avaliación.

.- As probas lingüísticas do último trimestre terán un carácter final, e polo tanto sumativo das avaliacións anteriores.
Se nestes últimos exames de avaliación a cualificación é inferior a 4 a materia estará suspensa, sen que sexa posible
facer media alguna co resto das cualificacións. A cualificación do último trimestre será, neste caso, a obtida na parte
lingüística.

.- Ao considerar a avaliación como continua, non haberá probas de recuperación. Ainda que se na última avaliación a
parte de lingua supera o 4, poderase facer una recuperación dos contidos de Cultura suspensos, se fora o caso.

.- A nota final do curso coincidirá coa cualificación do último trimestre, sen poderse facer media coas avaliacións
anteriores.

.- A actitude no desenvolvemento das clases, o traballo persoal na aula e na casa e a asistencia diaria que determina
sen dúbida o aproveitamento das explicacións e do traballo feito na aula, se terá en conta tamén á hora de avaliar. O
resultado de todas estas cualificacións obtidas ao longo do curso e recollidas no diario do profesor, poderán subir ou
baixar a cualificación final ata un punto.

- TAMÉN SE TERÁN EN CONTA:

1.- Modificación dos criterios de avaliación por faltas de asistencia a clase inxustificadas.

Criterios de cualificación:
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.- MARCO NORMATIVO: Real Decreto 732/1995, de 5 de maio, sobre os dereitos, deberes e normas de convivencia do
alumnado de centros sostidos con fondos públicos (BOE 2/6/1995) Art. 44.2. : A falta a clase de xeito reiterado pode
provocar a imposibilidade de aplicación correcta dos criterios xerais de avaliación e a propia avaliación continua, polo
que,  á  parte  das  correccións  que  se  adopten  no  caso  das  faltas  inxustificadas,  a  xuízo  do  titor  ou  titora,  os
regulamentos de réxime interior establecerán o número máximo de faltas por curso, área e materia e os sistemas
extraordinarios de avaliación previstos para este alumnado.

A  falta  de  asistencia  a  clase  de  xeito  reiterado  e  inxustificado,  á  marxe  de  que  sexa  obxecto  da  corrección
correspondente, fai imposible a aplicación correcta dos criterios de avaliación. Así pois, o feito de que un alumno/a
supere  o  10% das  horas  lectivas  sen  xustificar  provocará  a  modificacións  dos  criterios  xerais  de  avaliación
establecidos na programación didáctica nesta materia. O alumnado que supere a porcentaxe estipulada de faltas de
asistencia sen xustificar verá modificados os criterios xerais de avaliación establecidos na programación didáctica de
forma que o peso na avaliación das actividades realizadas durante a asistencia á clase será do 5% e o 95% restante
corresponderá a unha única proba global que terá lugar a final de curso antes do remate da actividade lectiva.
A modificación dos criterios xerais de avaliación da programación didáctica por superar a porcentaxe estipulada de
faltas de asistencia sen xustificar non implica a perda do dereito de asistencia ás clases.

2.- Á hora de cualificar as probas obxectivas terase en conta, ademáis das cuestión propias da materia, a correcta
expresión do alumno; a saber, o emprego correcto da ortografía e dos signos de puntuación do castelán ou do galego.
Neste sentido, as faltas de ortografía e o emprego incorrecto dos signos de puntuación valoraranse negativamente.

3.- A actitude cara a materia no desenvolvemento dás clases, o traballo persoal en casa e na aula e a asistencia
diaria, teranse tamén en conta para a cualificación final.

4.- Se un alumno é sorprendido copiando nun exame esa proba terá a cualificación de 0, e perderá a posibilidade de
presentarse a recuperación se fora o caso.

5.- Considerarase aprobado un exame ou unha avaliación cando se obteña unha cualificación de 5 ou máis.

6.- As posibles recuperacións só se levarán a cabo se o alumno en cuestión manifesta un mínimo interese pola
materia.
Estas condutas eliminarían o posible dereito as recuperacións parciales:

b) Non presentación de traballos obrigatorios.
c) Non asistencia inxustificada aos exames ou probas obxectivas.
d) Entregar exames en branco ou con contidos que están totalmente fóra de lugar ou que non gardan relación co
demandado de forma intencionada.
e) Negarse a responder a preguntas de clase.
f) Non realizar as tarefas de forma sistemática.
g) Non traer o material ou non utilizalo a pesar de traelo.
h) Non atender ás explicacións do profesor.
i) Realizar en clase actividades alleas á materia.

XUSTIFICACIÓN DA AUSENCIA A UN EXAME

Non cabe dúbida de que os alumnos asistan aos exames na data convida e consensuada previamente con eles, é de
capital  importancia.  Entre  outras  razóns  porque  fomenta  a  responsabilidade  do  alumno,  incentiva  a  propia
organización do traballo persoal e facilita a mentalidade de grupo que ha de existir en calquera nivel académico.
Doutra  banda  a  temporalización  dos  diferentes  temas  e  a  aplicación  duns  únicos  criterios  de  avaliación  fan
imprescindible que as probas que se leven a cabo, para ser realmente obxectivas e equitativas, sexan realizadas no
mesmo día por todo o alumnado.
Por iso é polo que ante a eventualidade - que entendemos que se poida presentar, aínda que dun xeito moi puntual -
da imposibilidade de que un alumno non poida facer un exame o día fixado para tal fin, os requisitos imprescindibles
para xustificar a súa falta e que polo tanto que se lle faga a proba noutra data acordada, son os seguintes:

1. O mesmo día da proba o pai ou a nai do alumno, ou persoa responsable, chamará ao centro nas horas previas á
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convocatoria do exame para comunicar que o seu fillo ou filla non vai poder ese día acudir ao Instituto, sendo posible
deixar o recado na conserxería do centro, solicitando que llo faga chegar ao profesor afectado.

2. O día que se incorpore o alumno a clase traerá a correspondente xustificación documental, que será un certificado
médico ou outro documento oficial que acredite debidamente o motivo da súa ausencia. En ningún caso aceptarase a
soa notificación escrita dalgún dos pais.

3. O alumno deberá vir preparado para facer o exame no momento da súa incorporación.

Sobra dicir que tampouco a profesora da materia poderá en ningún caso modificar as datas dos exames sen unha
causa de peso que tamén deberá explicar ante os seus alumnos.

Criterios de recuperación:

.-  Ao considerar  a materia  de contidos totalmente progresivos e inclusivos do anterior,  non haberá probas de
recuperación parciales, entendéndose que a 2ª avaliación se é o caso, recupera á 1ª e a 3ª e final a todo o curso. Só
poderán realizarse probas específicas de recuperación para os contidos de Cultura, que en todo caso faríanse no
último trimestre, sempre que se na última avaliación a parte de lingua supere o 4.

.- Os alumnos que non obteñan un mínimo de 5 na avaliación final e ordinaria, haberán de presentarse á convocatoria
extraordinaria, tal e como determina a lei.

.- No primeiro curso de Bacharelato a PROBA EXTRAORDINARIA recollerá todo o explicado durante o curso e será o
único  referente  para  considerar  apto  ou  non  ao  alumno.  Terá  contidos  de  morfoloxía  e  textos  de  tradución,
valorándose sobre dez puntos o exame no seu conxunto, dos que cinco serán para a parte de morfoloxía e outros
cinco para a de tradución. Poderá tamén aparecer algunha cuestión de cultura clásica. Se é o caso, a cualificación
sería  de  catro  puntos  para  a  parte  de  morfoloxía,  cinco  para  a  parte  práctica  e  un punto  para  esta  cuestión.
Considerarase aprobado o exame cunha nota igual ou superior a un cinco.

Si o calendario escolar o permite, o período abranguido desde a realización da avaliación final ordinaria ata o remate
do período lectivo as clases dedicaranse á preparación das probas extraordinarias con actividades de apoio, reforzó e
ampliación.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Ao ser o Latín unha materia que aparece por primeira vez en 4º curso da ESO, non pode ter a condición de pendente
no 1º de Bacharelato, dado que neste final de etapa as materias suspensas, unha vez que o alumno promociona e
titula, xa non son avaliadas como tales.

É por isto que para os alumnos de 1º de Bac. non hai un plan específico de recuperación de materia pendente, teno
ademais en conta que neste curso o programa da materia volve a empezar desde o inicio.

5.4. Procedemento para acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias

Para poder enfrontarse en 1º de Bach á materia de Latín I, e ao ser unha materia que con frecuencia non se cursou
antes, os coñecementos previos que necesitamos acreditar son de Gramática xeral, coñecementos desenvolvidos en
anos anteriores especialmente nas materias de Lingua Galega e Lingua Española. É por iso que nos primeiros días do
curso facemos unha sondaxe, en forma de cuestionarios sinxelos, para diagnosticar o nivel dos alumnos nestas
cuestións básicas de Morfoloxía e Sintaxis, sobre todo.
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6. Medidas de atención á diversidade

Un dos principios básicos que ha de ter en conta o profesor na aula é o da individualización do ensino, partindo
sempre da situación inicial de cada alumno en concreto. Que dúbida cabe de que nun grupo heteroxéneo de alumnos,
ainda que se trate de niveis postobrigatorios de ensino, non todos parten dos mesmos coñecementos nin alcanzan o
mesmo nivel que pretendemos para garantirlles un mínimo éxito nas diversas probas e actividades propostas ás que
haberán de enfrontarse ao longo do curso. Por tanto, trataremos de asegurar que todos os alumnos conten cuns
niveis medios aceptables. Para iso, unha vez realizada a proba inicial da materia a comezo de curso, que marcará os
coñecementos gramaticais de lingua española e as nocións culturais sobre o mundo romano, adquiridas en materias
como Ciencias Sociais, e tras a conclusión das probas da primeira avaliación, tomaremos como principal referencia as
explicaciones impartidas durante as clases partindo do material exposto con toda claridade na A.V. Tendo eso como
base graduaremos o nivel dos exercicios dependendo do nivel do alumnado. Realizariamos igual tarefa se existisen
alumnos con moi bo nivel ou mesmo superdotados. O alumnado, de forma única e individual,  ha de ter ao seu
alcance unha educación baseada na súa motivación, intereses e capacidades de aprendizaxe. Propómonos así
axustar a nosa axuda pedagóxica a cada alumno en concreto, elixir coidadosamente os recursos didácticos e variar
sempre que sexa necesario nosa estratexia metodolóxica.
Propómonos levar unha metodoloxía diversa, baseándonos:
-Alternarase o traballo individual e en pequenos grupos.
-Realizarase un seguimento diario dos alumnos con dificultades.
-Utilizarase material didáctico próximo aos seus intereses e, sobre todo, práctico.
-Non se comparará ao alumno co grupo.
-Estarase aberto á realización de pequenas adaptacións, se así se require. Para iso seguiremos unhas pautas de
traballo: determinación de que é o que o alumno non consegue facer, determinación dos contidos a traballar e a
metodoloxía a utilizar e comprobación mediante a avaliación de cales foron os obxectivos conseguidos. Para dar
resposta a esta diversidade exponse a realización de actividades ou exercicios apropiados e o abundantes e variados
que sexa preciso, co fin de afianzar os contidos lingüísticos, culturais e léxicos traballados na unidade, tendo en conta
que para os alumnos que expoñan problemas na asimilación dos diversos contidos, prepararanse exercicios de
dificultade graduada para os temas lingüísticos e léxicos; para os temas culturais pediráselles a realización de breves
lecturas e esquemas destas, sempre acompañadas da axuda do profesor.
Mentres se realizan estas actividades de recuperación, aqueles alumnos que alcanzasen satisfactoriamente os
contidos propostos realizarán tarefas preparadas de antemán para profundar neles, como realización de pequenos
traballos de investigación en Internet sobre temas culturais, traducións ou lecturas complementarias e ampliación de
léxico da propia lingua relacionado co tema, mediante dicionarios ou textos apropiados.
Concederase gran importancia en todo momento ao traballo persoal e individual, Tense en mente unha ampla gama
de exercicios e actividades, estruturada da seguinte forma:
- Exercicios previos para comprender mellor o latín, aproveitando coñecementos xa adquiridos noutras materias.
- Exercicios prácticos variados para exercitar os contidos da materia.
- Exercicios de repaso para sentar coñecementos naqueles que máis o necesiten.
- Traducións de textos orixinais e elaborados, con diversos graos de dificultade.
- Actividades de reflexión e relación entre aspectos aparentemente distintos.
- Se o alumno é repetidor, individualizaráselle a materia a estudar, a fin de non repetir innecesariamente conceptos
xa asimilados. Ademais poderemos realizar exercicios de diferentes niveis, podendo os nosos alumnos traballar de
forma individual e directa os contidos que máis precisen, sexan de repaso ou profundización.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - A comprensión lectora. X X X X X X X X

ET.2 - A expresión oral e
escrita. X X X X X X X X

25/01/2023 18:29:44 Páxina 49de45



UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.3 - A comunicación
audiovisual, X X X

ET.4 - A competencia dixital X X X X X X X X

ET.5 - O emprendemento
social e empresarial
ET.6 - O fomento do espírito
crítico e científico X X X X X X X X

ET.7 - A educación emocional
e en valores X X X X X X X X

ET.8 - A igualdade de xénero X X X X X X X X

ET.9 - A creatividade X X X X X X X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.1 - A comprensión lectora. X X X X

ET.2 - A expresión oral e
escrita. X X X X

ET.3 - A comunicación
audiovisual,

ET.4 - A competencia dixital X X X X

ET.5 - O emprendemento
social e empresarial X X X X

ET.6 - O fomento do espírito
crítico e científico X X X X

ET.7 - A educación emocional
e en valores X X X X

ET.8 - A igualdade de xénero X X X X

ET.9 - A creatividade X X X X

Observacións:
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1. A comprensión de lectura e a expresión oral e escrita son elementos transversais desta materia, deseñada
para que o alumnado mediante a lectura aprenda a se expresar por escrito e de forma oral. Estes elementos
estarán constantemente presentes no traballo de aula.

2.  A  competencia  dixital  será  traballada  a  través  da  realización  de  traballos  en  formato  electrónico  e  da
utilización constante da Aula Virtual e recursos accesibles a través da rede.

3. A comunicación audiovisual poderá ser traballada na 1.ª avaliación, mediante a elaboración de traballos que
inclúan recursos audiovisuais propios.

4. O emprendemento social e empresarial será obxecto de traballo específico nas UD 9 e posteriores, nas que se
han empregar textos relacionados coa historia de Roma e a evolución da sociedade.

5. O fomento do espírito crítico e científico: No traballo diario na aula a incentivación da curiosidade por coñecer
e valorar xustificadamente calquera aspecto da lingua latina e do mundo romano estará presente a través das
reflexións do alumnado.

6. A educación emocional e en valores: A través do desenvolvemento do seu traballo,  o docente debe dar
exemplo dunha xestión axeitada das emocións salientando a idea de que a educación consiste en ofrecer
respostas desde a institución escolar a todas as dimensións da persoa: cognitivas, conductuales e afectivas , ou
sexa, o pensar, o facer e o sentir.

7. A igualdade de xénero. O docente debe transmitir, favorecer e insistir na igualdade como un factor que se
debe integrar en todos os ámbitos da nosa sociedade.

8. A creatividade. O profesor debe favorecer e incentivar a creatividade do alumnado en calquera aspecto da
materia.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

O alumnado asistirá á representación dunha traxedia grega
clásica e dunha comedia romana nalgunha das sedes deste
festival.

Asistencia ao festival de teatro clásico de Lugo.

 O alumnado visitará a biblioteca do centro para coñecer que
recursos  relacionados  co  latín  en  particular  e  coa  cultura
romana en xeral ten a biblioteca escolar.

 Visita á biblioteca do centro.

O  alumnado  vis itará  exposición/s  ou  escavación/s
arqueolóxica/s próximas ao centro, nas que se traballe con
restos arqueolóxicos de época romana.

Visita a exposición/s ou escavación/s arqueolóxica/s
próximas ao centro.

Observacións:
.- A asistencia á representación de obras de teatro clásicas é unha actividade angular da materia, dado que en
función destas representacións poderán marcarse as lectura do curso. Temporalización: mes de febreiro - marzo,
en función das obras e sede que se escollan.

A visita á biblioteca do centro estará vinculada ás actividades de promoción da lectura da biblioteca.

A visita á exposicións ou escavacións próximas é unha actividade de difícil temporalización, debido a que moitas
veces se ten coñecemento da súa existencia xa comezado o curso.
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8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

1. O traballo de aula (contidos, metodoloxía, temporalización) correspóndese co previsto na programación.

2. Os resultados de avaliación son os esperados a partir do traballo e actitude mostrada polo alumnado.

3. Os resultados de avaliación ao final de curso son os esperados en función do traballo e actitude mostrada polo
alumnado e reflicten as medidas tomadas durante o curso.
4.  O  grao  de  satisfacción  do  alumnado  coa  materia  e  máis  co  docente  é  alto  e  responde  ao  planificado  na
programación.

Estes  indicadores  son  esenciais  neste  punto  da  programación  e  esixen  unhas  metodoloxías,  instrumentos  e
temporalizacións distintas para poderen ser medidos.

1. O traballo de aula (contidos, metodoloxía, temporalización) correspóndese co previsto na programación. Para
avaliar este indicador de logro o profesor debe revisar con regularidade que tanto os contidos, os tempos e o modo
en que se está a traballar na aula son os que se corresponden co establecido na programación. En caso de que haxa
diverxencias, estas, así como as súas causas, deben ser consignadas nas actas de departamento para, ao cabo do
curso, facer unha valoración que sirva para modificar a programación do curso seguinte.

2. Os resultados de avaliación son os esperados a partir do traballo e actitude mostrada polo alumnado. O docente,
especialmente en grupos que adoitan ter un número de alumnado pequeno, normalmente ten unha previsión dos
resultados que terán os alumnos en base ás súas observacións diarias na aula. É importante que esta previsión se
cumpra, dado que iso evidenciará que a observación e as impresións recibidas durante a avaliación son as correctas.
Este acerto na previsión permitirá ao docente dar consellos útiles e, no seu caso, tomar as medidas oportunas para
que o alumnado mellore o seu rendemento académico, de ser o caso.

3. Os resultados ao final de curso son os esperados en función do traballo e actitude mostrada polo alumnado e
reflicten as medidas tomadas durante o curso. Derivación lóxica do indicador de logro anterior, este pretende medir o
acerto da observación como, en particular, a efectividade das medidas tomadas durante o curso para mellorar o
rendemento académico do alumnado.

4.  O  grao  de  satisfacción  do  alumnado  coa  materia  e  máis  coprofesor  é  alto  e  responde  ao  planificado  na
programación. A satisfacción do alumnado co traballo realizado na aula polo docente é, seica, un dos aspectos menos
desenvolvidos na práctica docente en xeral e que, porén, pode, ben administrado, ser unha fonte moi positiva e
rendible de información tanto para o enfoque da materia dende un punto de vista académico como dende o punto de
vista do labor docente.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

1. Procedemento de seguimento.
Ao remate de cada unidade didáctica hase proceder a consignar no apartado de seguimento da programación da
aplicación PROENS os datos que esta requira (data de inicio e final, sesións previstas e sesións realizadas, grao de
cumprimento, propostas xerais de mellora e outras observacións). Ademais, unha vez ao mes, na acta da reunión de
departamento, hase facer cando menos unha breve referencia ao seguimento da programación.

2. Procedemento de avaliación.
Para avaliar a programación a final de curso hanse ter en conta os seguintes parámetros:
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a. Resultados académicos do grupo.
b. Eficacia das medidas de atención á diversidade adoptadas.
c. Grao de cumprimento da programación e, no seu caso, causas dos incumprimentos.

A valoración do grao de cumprimento destes indicadores debe dar lugar a unha serie de propostas de modificacións e
mellora para o curso vindeiro, que se deben reflectir na memoria de final de departamento e máis na programación
do seguinte curso.

9. Outros apartados
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