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LATÍN II BACHARELATO 

1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 INTRODUCIÓN 

A programación do Departamento de Latín inscríbese no Proxecto Curricular do centro e é coherente cos 

principios e prioridades que nel se recollen. 

A materia de Latín oriéntase tanto á aprendizaxe instrumental do idioma como ao coñecemento da antigüidade 

clásica co obxecto de desenvolver nos alumnos e alumnas unha actitude de aprecio e de sensibilidade cara ás linguas 

clásicas. 

Recollendo as ideas fundamentais do Decreto 86/2015 sobre a materia de latín, a presenza desta no 

bacharelato achega á formación do alumnado o coñecemento dos alicerces lingüísticos, históricos e culturais do 

mundo occidental. De aí o grande interese para o alumnado que teña optado por unha primeira especialización 

dos seus estudos no campo das humanidades. Xunto co grego, cultura que Roma asimilou e transmitiu a toda 

Europa, o latín constitúe un apoio insustituibel da aprendizaxe das linguas romances e, en particular, do noso 

idioma. 

 
1.2. CONTEXTUALIZACIÓN  

O estudo da lingua latina nos seus aspectos morfolóxico, sintáctico e léxico non só ten un alto valor en si 

mesmo, por tratarse dunha lingua de estrutura e contido moi ricos, senón que ofrece posibilidades formativas moi 

prácticas, ao sentar unha sólida base científica para a aprendizaxe da lingua que o alumnado emprega a cotío. 

A lectura comprensiva de textos latinos orixinais, sinxelos ou axeitadamente adaptados ao principio e máis 

complexos despois, así como a retroversión de textos da lingua usada polo alumnado, comportan a fixación das 

estruturas básicas e un exercicio de análise e síntese especialmente beneficioso. Con eles posibilítase un contacto 

coas mostras máis salientables da civilización romana nos seus diversos aspectos. 

A comparación sistemática de feitos do mundo romano cos do mundo actual resulta de grande utilidade para 

a eficacia da tarefa educativa. 

En canto á contextualización da materia de Latín II no IES Monte da Vila salientamos: 

O IES Monte da Vila é un centro educativo de titularidade pública situado no concello do Grove, dependente da 

Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. 

A poboación deste municipio rolda os 10.000 habitantes e a súa economía baséase principalmente no sector 

servizos. Con todo isto, o nivel socioeconómico da poboación pódese considerar como medio, grazas a que a vila se 

atopa nunha das zonas de maior dinamismo tanto económico como demográfico da Comunidade Galega. 
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O número de alumnos matriculados este curso no centro son arredor de 300 alumnos e alumnas procedentes 

dos colexios adscritos e das poboacións limítrofes. Impártense os ensinos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria, 

Bacharelato, nas modalidades de Científico-tecnolóxico, Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Artes Escénicas. 

Tamén hai unha ampla variedade de ciclos formativos e ensino en réxime de diúrno e nocturno. No presente curso o 

número de alumnos e alumnas é o seguinte: Latín 1º Bacharelato con catro alumnos/as e Latín de 2º Bacharelato con 

cinco alumnos/as. Non hai nin Cultura Clásica de 3º ESO, nin Latín de 4º. 

O equipo docente estará formado este curso por 41 persoas, máis dous administrativos, dúas conserxes e 

persoas que se encargan da limpeza. O equipo directivo está formado pola Directora, a Vicedirectora, a Xefa de 

Estudos de diúrno e unha de nocturno e o Secretario. Os outros órganos de goberno son o Consello Escolar, o Claustro 

de profesores e a Comisión de Coordinación Pedagóxica. O número de alumnos matriculados ata o comezo do mes 

de setembro era duns 1000 alumnos e alumnas. 

En canto ao equipamento, cóntase cunha sala de profesores, unha sala de titoría, despachos dos cargos 

directivos, secretaría, conserxaría, salón de actos, dúas bibliotecas, cafetaría, aulas específicas para ciclos, para 

plástica, tecnoloxía, audiovisuais, informática e música; departamentos, laboratorios de física, química e bioloxía, 

ximnasio e vestiarios. 

2.DISTRIBUCIÓN DOS GRUPOS POR MEMBROS DO DEPARTAMENTO 
 

Este Departamento é unipersonal e, ao haber só dous cursos de Latín, (latín de 1º e 2º de bacharelato) son 

impartidos loxicamente pola mesma profesora. Como afíns impartirá: Lengua Castelá en un grupo de 1º 

da ESO, reforzo de lengua nos tres grupos de 1º da ESO e Xeografía e Historia nun grupo de 2º da ESO. 

 

3.CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE LATIN Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

Entendemos por competencia a capacidade para poñer en práctica en contextos e situacións comunicativas diferentes, 

coñecementos, habilidades e actitudes adquiridas. As competencias clave forman parte das ensinanzas mínimas da 

educación secundaria obrigatoria e, polo tanto, forman parte do currículo establecido pola Comunidade Autónoma. A 

súa inclusión no currículo ten como finalidade permitir a todo o alumnado integrar a súa aprendizaxe, poñela en 

relación con distintos tipos de contidos e utilizala en distintas situacións e contextos. As materias de latín e grego 

teñen como finalidade contribuír, directa ou indirectamente, á consecución das oito competencias clave recoñecidas 

pola lexislación vixente, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL). Preténdese que a linguaxe sirva como instrumento de 

comunicación (oral e escrita), comprensión, interpretación, organización e autorregulación do pensamento, emocións 

ou conduta. Preténdese que o alumnado exprese pensamentos, vivencias, emocións, opinións e goce 

escoitando, lendo ou expresándose de forma oral ou escrita.  
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Os descritores máis significativos nesta competencia serán: a) comprender o sentido dos textos orais e escritos, 

garantindo deste xeito a competencia comunicativa do alumnado; b) manter unha actitude favorable cara á lectura 

como fonte de pracer e ampliación de saberes, c) expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia; 

d) respectar as normas de comunicación en calquera contexto -quenda de palabra, escoita atenta...-; e) manexar os 

elementos de comunicación non verbal ou en diferentes rexistros das diversas situacións comunicativas. 

2. Competencia matemática e competencias en ciencia e tecnoloxía. A pesar de non ter unha implicación directa na 

nosa área, procurarase apoiar a consecución desta competencia principalmente vinculada á sociolingüística onde, 

puntualmente, se interpretan gráficas e porcentaxes. Así mesmo, tamén se realiza un adestramento do razoamento 

lóxico, basicamente nas análises de estruturas morfolóxicas, sintácticas e textuais. Os descritores que se traballan en 

xeral destacamos: a) tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as repercusións 

na vida futuro; b) aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante; c) 

aplicar estratexias de resolución de problemas a situación da vida cotiá. 

3. Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. Dende as aulas fomentamos unha interactuación co 

que nos rodea así como co entorno humano valorando o respecto e coidado do entorno e as persoas. Fomentar hábitos 

saudables, a responsabilidade co que nos rodea e o respecto ás persoas a través da aprendizaxe da lingua e a literatura 

coa lectura e comprensión de textos adecuados e coas diferentes actividades do curso. 

4. Competencia dixital (CD). Esta competencia está relacionada coa busca, selección, tratamento e análise da 

información segundo a fonte que se utilice (oral, impresa, audiovisual, multimedia) e require o dominio de distintas 

linguaxes específicas. Posibilítase, xa que logo, a comunicación e a transmisión da información en distintos soportes. 

pode fomentarse mediante a utilización de distintas ferramentas en soportes variados. 

Na nosa materia procurarase en especial incidir nesta competencia, ben como ferramenta útil para ampliar os coñecementos 

do alumnado ben como vehículo para a súa formación académica e postacadémica. 

Os descritores que se traballarán nesta área, de forma xeral, son: a) empregar distintas fontes para a busca de información; 

b) seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade; c) elaborar información propia derivada da obtida a 

través dos medios tecnolóxicos; d) comprender as mensaxes que veñen nos medios de comunicación; e) utilizar distintas 

canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas; f) manexar ferramentas dixitais para a 

construción de coñecemento; g) aplicar criterios éticos no uso das novas tecnoloxías. 

5. Competencia para aprender a aprender (CAA). O obxectivo é tomar conciencia de un mesmo e recoñecer que 

podemos facer por nós mesmos e en que precisamos axuda doutras persoas. Esta competencia está relacionada coa 

estruturación do pensamento mediante a elaboración de esquemas, resumos, exposicións, lectura comprensiva… 

Implica saber autoavaliarse, aceptar os erros e aprender de e coas demais persoas, ademais de supoñer esforzo, 

responsabilidade e compromiso persoal. Os descritores que se van traballar basicamente son: a) identificar 

potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, funcións executivas…; b) xestionar os recursos e 
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motivacións persoais en favor da aprendizaxe; c) xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe; 

d) aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente... ; 

e) desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos; f) seguir os pasos establecidos e tomar 

decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados intermedios e g) tomar conciencia dos procesos de 

aprendizaxe. 

6. Competencia social e cívica (CSC). O obxectivo é practicar normas de convivencia acordes cos valores democráticos, 

conseguir o uso do diálogo e a negociación para chegar a acordos e resolver conflitos, valorar as diferenzas á vez que 

o recoñecemento da igualdade de dereitos entre homes e mulleres. 

Desde a materia de Latín buscarase unha aproximación crítica á realidade e o coñecemento e exercicio dos valores 

democráticos. O achegamento e lectura de textos que potencien actitudes e valores democráticos e a procura da 

consecución de acordos e a resolución dos posibles conflitos potenciarán a consecución desta competencia. 

Para iso, adestraremos os seguintes descritores: a) coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade 

histórica a partir de distintas fontes e identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito 

referendado por unha constitución; b) desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e 

traballo e para a resolución de conflitos; c) mostrar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participación 

establecidos; d) recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas e e) aprender a comportarse desde o coñecemento 

dos distintos valores. 

7. Competencia de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). Preténdese ser capaz de imaxinar, emprender, 

desenvolver e avaliar accións ou proxectos individuais ou colectivos con confianza, responsabilidade, creatividade e 

sentimento crítico. Supón ter criterio propio para decidir no ámbito persoal, social ou laboral. Os descritores que 

priorizaremos son: a) optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias; b) asumir as responsabilidades 

encomendadas e dar conta delas; c) ser constante no traballo, superando as dificultades; d) dirimir a necesidade de axuda 

en función das dificultades da tarefa; e) xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos; f) xerar novas e 

diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema; g) optimizar o uso de recursos materiais e persoais 

para a consecución de obxectivos e h) mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

8. Competencia de conciencia e expresións culturais (CCEC). Preténdese conseguir apreciar e comprender distintas 

formas de manifestacións artísticas e culturais que servirán como fonte de goce e enriquecemento persoal. 

Esta competencia concrétase no ámbito literario e na relación deste coas outras artes. Conseguirase unha boa potenciación 

desta competencia se se comprenden, aprecian e valoran distintas manifestacións estéticas vinculadas ao ámbito literario 

así como a súa relación e interacción con outros ámbitos da cultura. Os descritores que traballamos son: a) mostrar respecto 

cara ao patrimonio cultural mundial nas súas diversas vertentes e cara ás persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento; 

b) valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural; c) expresar sentimentos e emocións desde 

códigos artísticos; d) apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto pola estética 
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no ámbito cotián; e) Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
 

4. OBXECTIVOS DA ETAPA DE BACHARELATO 

Según o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e 

do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, o alumnado alcanzará una serie de capacidades que lle 

permitan: 

a. Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, 

inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b. Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver 

o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacíficamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente 

as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención 

especial ás persoas con discapacidade. 

d. Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento 

da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

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

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

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

h. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os 

principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

i. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da 

modalidade elixida. 

j. Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e 

valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como 

afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 

referencia ao territorio galego. 

k. Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 

confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

enriquecemento cultural. 
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ll. Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 

condutas e hábitos saudables. 

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

n. Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora 

no contexto dun mundo globalizado. 
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5. CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS POR AVALIACIÓN 

Referencia: Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se estabelece o currículo básico da Educación 

Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, no Anexo I apartado 23 correspondente a Latín; Decreto 86/2015, do 25 de 

xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

1º TRIMESTRE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

Bloque 1. O latín, 

orixe das linguas 

romances 

Mantemento de elementos lingüísticos latinos nas linguas 

modernas: palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. 

1.1.1., 1.2.1., 1.2.2. 

Bloque 2.  Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e 2.1.1.,2.2.1,2.3.1., 

Gramática irregulares.      2.4.1.2.4.2., 2.5.1., 
 Realizar a análise morfolóxica das palabras dun texto latino e  2.5.2., 3.1.1., .3.2.1., 
 

enuncialas. 
     3.3.1.,3.4.1., 3.5.1., 

 Identificar, declinar e traducir todas as formas nominais e  

 pronominais.      

Bloque 3. Roma: Enumerar os principais factores da transmisión da literatura latina 4.1.1., 4.2.1., 4.3.1., 

historia, cultura, ao longo dos períodos históricos, e describir os soportes da  4.3.2.,4.4.1.  

arte y civilización. escritura na Antigüidade e a súa evolución.  4.5.1.,4.5.2.  

Bloque 4. Léxico y Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3., 

toponimia. e filosófico.      5.5.4., 5.5.5.  

Bloque 5. Textos Tradución e interpretación de textos latinos.  6.1.1., 6.2.1., 6.2.2., 

Comentario e análise histórica, lingüística e literaria de textos  6.3.1., 6.4.1.,  

latinos orixinais. Coñecemento do contexto social, cultural e  
histórico dos textos traducidos. 
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2º TRIMESTRE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

Bloque 1. O latín, 

orixe das 

linguas romances 

Evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e ao 

castelán. 

1.1.1., 1.2.1., 1.2.2. 

Bloque 2.  Identificar, conxugar, traducir e efectuar a retroversión de todas a s 2.1.1.,2.2.1,2.3.1., 

Gramática formas verbais.       2.4.1.  2.4.2., 2.5.1., 
 Coñecer e aplicar os coñecementos da sintaxe Nominal e 2.5.2., 3.1.1., .3.2.1., 
 pronominal para a tradución de textos latinos.    3.3.1.,3.4.1., 3.5.1., 

Bloque 3. Roma: Transmisión literaria e xéneros literarios latinos:     4.1.1., 4.2.1., 4.3.1., 

historia, cultura, Historiografía 
épica,  

    
  

  4.3.2., 4.4.1., 

arte y civilización.   Lírica 
  Oratoria 
  teatro.                            

    4.5.1.,4.5.2.  

Bloque 4. Léxico e Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua. 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3., 

toponimia. 5.5.4., 5.5.5.  

Bloque 5. Textos Identificación das características formais dos textos. 6.1.1., 6.2.1., 

6.3.1., 6.4.1., 

6.2.2., 

3º TRIMESTRE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

Bloque 1.O latín, 

orixe das 

linguas romances 

Evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e ao 

castelán. 

1.1.1., 1.2.1., 1.2.2. 

Bloque 2: 

Gramática 

Recoñecer e clasificar as oracións e as construcións sintácticas 

latinas. 

2.1.1.,2.2.1,2.3.1., 

2.4.1.2.4.2., 2.5.1., 

2.5.2., 3.1.1., .3.2.1., 
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 Relacionar e aplicar coñecementos sobre elementos e construcións 

sintácticas en interpretación e tradución de textos latinos. 

Definir, comprender e recoñecer os diferentes tipos de oracións 

compostas coordinadas e subordinadas. 

Coñecer as funcións das formas non persoais do verbo: infi-nitivo, 

participio, xerundio, xerundivo e supino. 

3.3.1.,3.4.1., 3.5.1., 

Bloque3.Roma: 

historia,cultura, 

arte e civilización. 

Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: épica, 

historiografía, lírica, oratoria, comedia e fábula. 

 

4.1.1., 4.2.1., 

4.3.2., 

4.5.1.,4.5.2. 

4.3.1., 

4.4.1., 

Bloque 4. Léxico e 

toponimia. 

Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á 

literaria. 

5.5.1., 5.5.2., 

5.5.4., 5.5.5. 

5.5.3., 

Bloque 5. Textos Identificación das características formais dos textos. 

Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de 

orixe latina e grega. 

6.1.1., 6.2.1., 

6.3.1., 6.4.1., 

6.2.2., 
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6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Para avaliar os contidos da materia podense utilizar os seguintes 

procedimentos e instrumentos de avaliación. Referencia: Decreto 86/2015, 

do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia: 

 
BLOQUE 1. O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES 

B1.1. Distinguir e identificar palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. 

B1.2. Coñecer e aplicar as regras da evolución fonética e recoñecer os 

procesos de evolución semántica do latín ao galego e ao castelán, partindo dos 

étimos latinos. 

 

BLOQUE 2. A MORFOLOXÍA 

B2.1. Coñecer as categorías gramaticais. 

B2.2. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras 

B2.3. Realizar a análise morfolóxica das palabras dun texto latino e enuncialas. 
B2.4. Identificar, declinar e traducir todas as formas nominais e pronominais. 

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

 

BLOQUE 3: A SINTAXE 

B3.1. Coñecer e aplicar os coñecementos da sintaxe nominal e 

pronominal para a tradución de textos latinos. B3.2. Recoñecer e 

clasificar as oracións e as construcións sintácticas latinas. 

B3.3. Relacionar e aplicar coñecementos sobre elementos e construcións 

sintácticas en interpretación e tradución de textos latinos. 

       B3.4. Definir, comprender e recoñecer os diferentes tipos de oracións compostas 
coordinadas e subordinadas.  
 
      B3.5. Coñecer as funcións das formas non persoais do verbo: infinitivo, participio, 
xerundio, xerundivo e supino.  
 
       BLOQUE 4: A LITERATURA 

B4.1. Enumerar os principais factores da transmisión da literatura latina ao 

longo dos períodos históricos, e describir os soportes da escritura na 

Antigüidade e a súa evolución. 
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B4.2. Coñecer as características dos xéneros literarios latinos, os seus 

autores, as obras máis representativas e as súas influencias na literatura 

posterior. 

B4.3. Coñecer os fitos esenciais da literatura latina como base literaria da 

literatura e da cultura europea e occidental. 

B4.4. Analizar, interpretar e situar no tempo textos mediante lectura comprensiva, 

distinguindo xénero, época, características e estrutura, se a extensión da pasaxe o 

permite. 

B4.5. Establecer relacións e paralelismos entre a literatura clásica e a posterior. 
 
      BLOQUE 5: TOPONIMIA E LÉXICO 

B6.1. Coñecer, identificar e traducir termos latinos pertencentes ao 

vocabulario especializado: léxico literario, científico e filosófico. 

B6.2. Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas dos/das 
estudantes. 

B6.3. Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso actual e 

saber empregalas nun contexto axeitado. B6.4. Recoñecer a presenza de 

latinismos e helenismos na linguaxe científica e na fala culta, e deducir o seu 

significado a partir dos correspondentes termos latinos e gregos. 

       BLOQUE 6. TEXTOS 

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

B5.2. Utilizar o dicionario, analizar e valorar correctamente a información 

gramatical que proporciona e procurar o termo máis acaído na lingua propia 

para a tradución do texto. 

B5.3. Realizar comentarios lingüísticos, históricos e literarios de textos de autores 
latinos. 

B5.4. Coñecer o contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos. 

B5.5. Identificar as características formais dos textos. 

 
7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

LA2B1.1.1. Recoñece e distingue a partir do étimo latino termos patrimoniais, 

semicultismos e cultismos, e explica as evolucións que se producen nun e 

noutro caso. 

LA2B1.2.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, 
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aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua 

que sufriron procesos de evolución semántica, valorando a relación co 

significado orixinal do étimo latino. 

LA2B1.2.2. Explica o proceso de evolución de termos latinos ás linguas 

romances, sinalando cambios fonéticos comúns a distintas linguas dunha 

mesma familia, e ilustralo con exemplos. 

LA2B2.1.1. Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen. 

LA2B2.2.1. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

diferenciando lexemas e morfemas, e procurando exemplos noutros termos 

nosque estean presentes. 

LA2B2.3.1. Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, 

identifica correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 

 LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e axudándose do diccionario calquera 

tipo de formas nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente 

en galego e en castelán. 

LA2B2.4.2.  Aplica os  seus  coñecementos  da morfoloxía nominal  e 

pronominal latina  para realizar traducións    e retroversións, axudándose do 

dicionario. 

LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e axudándose co diccionario calquera 

tipo de formas verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e en 

castelán 

LA2B2.5.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para 

realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario. 

LA2B3.1.1. Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal 

dun texto para efectuar correctamente a súa tradución. 

LA2B3.2.1. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as 

construcións sintácticas latinas, e relaciónaas con construcións análogas 

existentes noutras linguas que coñeza. 

LA2B3.3.1. Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada 

elementos sintácticos propios da lingua latina, e relaciónaos para traducilos 

cos seus equivalentes en galego e en castelán. 

LA2B3.4.1. Define e comprende os conceptos de oración composta, 

coordinación e subordinación, sinala exemplos nos textos e recoñece os tipos 

de oracións compostas, tanto coordinadas como subordinadas, así como os 
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nexos que as caracterizan. 

LA2B3.5.1. Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, 

tradúceas correctamente e explica as súas funcións. 

LA2B4.1.1. Nomea os aspectos máis salientables referentes á transmisión dos 

textos clásicos ao longo do tempo. LA2B4.2.1. Describe as características 

esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica e sinala a súa presenza en 

textos propostos. 

LA2B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e 

outros aspectos relacionados coa literatura latina. 

LA2B4.3.2. Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no 

seu contexto cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas. 

LA2B4.4.1. Realiza comentarios de textos latinos e sitúaos no tempo, 

explicando a súa estrutura, se a extensión da pasaxe o permite, e as súas 

características esenciais, e identifica o xénero ao que pertencen. 

LA2B4.5.1. Analiza o diferente uso que se fixo dos textos latinos, 

explorando o mantemento dos xéneros e os temas da literatura latina 

mediante exemplos da literatura contemporánea. 

LA2B4.5.2. Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a influencia 

da tradición grecolatina en textos de autores/as contemporáneos/as, e sérvese 

deles para comprender e explicar o mantemento dos xéneros e dos temas 

procedentes da cultura grecolatina, describindo os seus aspectos esenciais e os 

tratamentos que reciben. 

LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos 

latinos para efectuar correctamente a súa tradución. 

LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario, analizando e 

valorando correctamente a información gramatical que proporciona, e 

identifica en cada caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do 

contexto e do estilo empregado polo autor, para unha correcta tradución do 

texto. 

LA2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentarios 

lingüísticos, históricos e literarios de textos. LA2B5.4.1. Identifica o contexto 

social, cultural e histórico dos textos propostos partindo de referencias tomadas 

dos propios textos e asociándoas con coñecementos adquiridos previamente. 
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LA2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito 
do texto. 
LA2B6.1.1. Identifica e explicatermos do léxico literario, científico e 

filosófico, e tradúceos correctamente ao galego e ao castelán. 

LA2B6.2.1. Deduce o significado de palabras e expresións latinas non 

estudadas a partir do contexto, ou de palabras ou expresións da súa lingua ou 

doutras linguas que coñeza. 

LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de 

léxico común e especializado do galego e do castelán. 

LA2B6.3.1. Comprende, explica e emprega na lingua propia e no contexto 

axeitado locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe 

literaria, xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica.  

 

LA2B6.4.1.Recoñece e explica o significado dos helenismos e dos 

latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en 

España, e explica o seu significado a partir do termo de orixe. 

7.1. GRAOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

LA2B1.1.1. Recoñece e distingue a partir do étimo latino termos patrimoniais, 

semicultismos e cultismos, e explica as evolucións que se producen nun e 

noutro caso. 

LA2B1.2.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, 

aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua 

que sufriron procesos de evolución semántica, valorando a relación co 

significado orixinal do étimo latino. 

LA2B2.1.1. Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen. 

LA2B2.2.1. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

diferenciando lexemas e morfemas, e procurando exemplos noutros termos 

nosque estean presentes. 

LA2B2.3.1. Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, 

identifica correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 

LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e axudándose co diccionario calquera 

tipo de formas verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e en 

castelán 

LA2B3.2.1. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as 
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construcións sintácticas latinas, e relaciónaas con construcións análogas 

existentes noutras linguas que coñeza. 

LA2B3.3.1. Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada 

elementos sintácticos propios da lingua latina, e relaciónaos para traducilos 

cos seus equivalentes en galego e en castelán. 

LA2B3.5.1. Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, 

tradúceas correctamente e explica as súas funcións. 

LA2B4.2.1. Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, 

e identifica e sinala a súa presenza en textos propostos. 

LA2B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros 

aspectos relacionados coa literatura latina. LA2B4.3.2. Nomea autores 

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

explica as súas obras máis coñecidas. 

LA2B4.4.1. Realiza comentarios de textos latinos e sitúaos no tempo, 

explicando a súa estrutura, se a extensión da pasaxe o permite, e as súas 

características esenciais, e identifica o xénero ao que pertencen. 

LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario, analizando e 

valorando correctamente a información gramatical que proporciona, e 

identifica en cada caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do 

contexto e do estilo empregado polo autor, para unha correcta tradución do 

texto. 

LA2B5.4.1. Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos 

propostos partindo de referencias tomadas dos propios textos e asociándoas 

con coñecementos adquiridos previamente. 

LA2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o 
propósito do texto. 

LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de 

léxico común e especializado do galego e do castelán. 

LA2B6.3.1. Comprende, explica e emprega na lingua propia e no contexto 

axeitado locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe 

literaria, xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica. 
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8.PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación abordarase atendendo ás consideracións e aos puntos marcados 

pola normativa vixente para o bacharelato e basearase na consecución das 

competencias clave, na adquisición dos coñecementos e contidos 

programados para o curso e no logro dos obxectivos da materia.  

Na avaliación ordinaria temos tres avaliacións. En cada unha delas 

realizaranse dúas probas escritas obxectivas, de ser posible tendo en conta  a 

evolución e progreso dos alumnos e alumnas.. 

Aínda que polos contidos lingüísticos da materia de Latín estes son inclusivos 

e continuos (é decir que entrará todo o estudado na parte lingüística en todas 

as avaliacións), e neste sentido pode considerarse unha avaliación continua; 

pese a isto faremos unha recuperación de cada avalición suspensa. O motivo 

polo que facemos estas recuperación son especialmente polos contidos dos 

bloques de literatura e léxico. 

 Deste xeito tamén se incluirán nas probas obxectivas escritas de recuperación 

un texto latino ou oracións para a súa análise e tradución, ademais dos contidos 

de literatura e léxico.  

Intentamos deste xeito axudar o máis posible ao alumnado na consecución dos 

obxectivos do curso. 

-Avaliación Extraordinaria 

Se as avaliacións ordinarias diagnostican o fracaso do proceso de ensino-

aprendizaxe do alumnado ao longo do curso, e teñen, polo tanto, unha 

calificación negativa na avaliación ordinaria, realizarase unha proba 

extraordinaria a finais de  xuño que incluirá os contidos mínimos para a 

avaliación positiva. 

- Resumindo, os procedementos da avaliación serán a corrección das 
probas escritas obxectivas, o control diario do traballo realizado polo 
alumnado, a observación do seu progreso (ou non) nos contidos 
explicados. 

 
8.1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Tendo en conta o anterior, os instrumentos serán: 

1. Esquemas e resumos de textos ou oracións latinas. Análise e tradución dos 
mesmos. 
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2. Actividades de busca de fontes diversas, incluídas as TIC, para os coñecementos 
de autores e obras da literatura latina e tamén como instrumento para a realización 
de tarefas, básico ou complementario en función das mesmas 

3. Actividades sobre etimoloxías das palabras, separando os prefixos, sufixos e 

identificando o significado que aportan as palabras da lingua de uso cotiá ou tamén 

da lingua culta. 

- Emprego de latinismos en distintos textos. 5. Comprensión e un bo  emprego 
dicionario Faremos usos de instrumentos como o apuntamento das tarefas 
realizadas regularmente polo alumnado no caderno do profesor, rúbricas para a 
calificación dos textos. Taboas de nivel para valorar os seus progresos nos 
contidos da literatura latina, léxico. 
Observación directa con cuestións orais sobre a procura de diferentes palabras 
no dicionario… 
 
8.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

A cualificación de cada unha das avaliacións obterase en función dos seguintes 

apartados: 

 Concederáselle o 80% da nota global ás probas obxectivas escritas de cada 

avaliación: propóñense dúas por avaliación, sempre que a dinámica e grado 

de comprensión do grupo así o permita. 

 Será necesario que os/as alumnos/as acaden un 50%  da puntuación en cada 

unha das devanditas probas para poder engadir as porcentaxes seguintes. 

(Apartados 2 e 3). 

 Non se considerarán como aptas aquelas traducións que non coincidan 

dunha forma coherente coa análise morfolóxica e sintáctica e viceversa.  

Serán valoradas favorablemente as traducións libres e correctamente 

vertidas as nosas linguas (galego ou castelán) sempre e cando tamén se 

faga unha análise morfolóxica e sintáctica en consonancia co texto a 

traducir.  

             2. Será calificado cun 10% da nota global   da avaliación o control ou controis  que terán 

que desenvolver na clase e entregar ao   para  a súa puntuación 

A puntuación variará dende “ cero ata 1 punto” segundo o grao de acertos obtidos  no/s 

mesmo/s.  

 Se nalgún momento no fose posible a realización de controis (por falta de tempo ou 
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algún outro imprevisto) este 10% será sumado ao apartado 3. 

Estes controis poden ser textos latinos (de Eutropio ou de Fedro) para realizar a súa 

análise morfolóxica, sintáctica e tradución, ou oracións sobre apartados concretos da 

morfoloxía e sintaxe latina,  ou ben sobre a literatura latina e autores que se estean 

estudando; expresións latinas co seu significado e exemplos en contextos adecuados; 

ou explicación de procedementos de composición e derivación de orixe latina e os seus 

resultados na nosa lingua. Ou actividades relacionadas coa toponimia. 

3. O traballo diario, as tarefas realizadas tanto nas horas lectivas como fóra delas,  preguntas 

orais, …serán cualificadas cun 10% da nota global de cada avaliación, que se obterá da 

suma das anotacións favorabeis(ou resta, se son negativas). Será rexistrado no 

caderno do profesor/a. 

 Poderase pedir aos alumnos/as o seu cuaderno de clase en calquera momento 

para valorar os seus progresos, cuidado na expresión ou a súa presentación. 

 Evidentemente se algún alumno ou alumna fose collido copiando a 

súa calificación sería de cero nesa avaliación. 

 A puntuación de 4,5 redondearase a 5. E do mesmo xeito co resto das 

calificacións.  

           Un 4,4 pasará a ser un 4 e así coas demais calificacións. 

 

 Nas probas escritas terase en conta, ademais dos contidos propios da unidade, a 

orde, a claridade, a limpeza, a precisión léxica e a corrección ortográfica e 

gramatical. A correcta utilización da lingua: as faltas graves de ortografía e 

expresión serán avaliadas negativamente, podendo baixar ata 1 punto na nota 

final. 

 A obtención da cualificación final, será a resultante da media das tres avaliacións 

(ou das súas recuperacións) pero coa seguintes ponderacións: 

1º avaliación= 30%. 2ª avaliación= 30% e terceira avaliación= 40%. 

   

 Cómpre destacar que como a materia de Latín II ten unha parte (a dos 

coñecementos da lingua latina e a súa tradución ás nosas linguas) progresiva, 

na avaliación final entrarán cuestións  tratadas nas avaliacións primeira e 
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segunda.  
 
 

      ► Haberá probas escritas de recuperación para os alumnos e alumnas que 

non acaden o 50% da puntuación total na  avaliación ordinaria, intentando, 

deste xeito, facilitarlles a mellora nos seus resultados. 

 As medidas de recuperación   serán a realización doutra  proba escrita 

de recuperación por cada avaliación cos contidos vistos na avaliación. 

 Na avaliación extraordinaria, a proba escrita obxectiva seguirá as mesmas 

pautas ou o mesmo modelo sinalado nas avaliacións ordinarias.En todo 

caso, os mínimos esixibles para a obtención dunha avaliación positiva terán 

que ver coa adquisición dos contidos mínimos. 

 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE. 

No caso do alumnado coa materia de latín pendente cómpre establecer un plan 

personalizado para superar as dificultades e recuperar a materia, a partir dos 

contidos mínimos do curso. En función das características do alumnado 

delimitarase unha serie de actividades que contemplen un reforzo da materia, 

impulsando tarefas de revisión e repaso distribuídas en dúas partes en relación 

cos contidos mínimos. 

Por outra banda, durante o curso é necesaria unha avaliación de diagnose 

continua que permita artellar as medidas de reforzo e recuperación necesarias 

para que o alumnado con dificultades específicas sexan atendidos 

personalizadamente ou para modificar/adaptar os obxectivos, contidos ou 

métodos que non teñan os resultados previstos no proceso de ensino-

aprendizaxe. 

Con esta finalidade o alumnado deberá realizar unha serie de tarefas e 

exercicios prácticos entregados polo profesor divididas en dúas partes da 

materia. Evidentemente terán que ver cos contidos dos que debe amosar 

coñecemento. En canto a actividades de avaliación, ademais de valorar 

positivamente a corrección das tarefas encomendadas e a súa entrega en prazo 

e forma, que computará cun 20 % da cualificación, o restante 80 % 

corresponderase coas probas obxectivas que se realizará en dúas partes.  
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Nestas terase en conta os contidos cos que se foi traballando no curso. A 

superación da materia de cada unha das partes suporá o aprobado da 

asignatura, seguindo o apuntado antes. Do contrario, haberá unha convocatoria 

extraordinaria para o alumnado que non fose quen de dita superación. Os 

criterios de avaliación son os seguintes: 

Cada unha das probas escritas terá unha cualicación dun 80% da materia, sendo 

necesario obter un 4,5 en cada unha destas probas para poder sumárselle o 20% 

restante da entrega das tarefas entregadas. 

Este 20% sumarase a cada unha das dúas probas escritas, sempre e cando a 

puntuación destas últimas sexa igual ou superior a un 4,5. 

A nota final será a media aritmética de cada unha destas dúas partes, a saber 

exame escritos e tarefas entregadas. 

De non obter unha cualificación positiva deste xeito, o alumnado fará a proba 

final no mes de abril que consistirá nun exame escrito cos contidos xa descritos 

correspondentes ao curriculum de Latín, 1º Bacharelato. 

 
10. METODOLOXÍA 

A metodoloxía didáctica de Bacharelato debe presentar as seguintes características: 

- Favorecerá a capacidade do alumno para aprender en por si, para 

traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de 

investigación. 

- Subliñará a relación dos aspectos teóricos da materia coas súas 

aplicacións prácticas na sociedade. 

- Consideramos que, de forma xeral, o proceso de 

ensino/aprendizaxe ha de realizarse mediante as seguintes 

actividades, que aplicaremos en cada tema: 

 

METODOLOXÍA                      ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

Actividades de introdución e 

coñecementos previos 

Han de introducir o interese do alumno polo que respecta á realidade que 

han de aprender. Son as que se realizan para coñecer as ideas, opinións, 

acertos ou erros dos alumnos sobre os contidos que se van a 

desenvolver. 
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A aplicación destas actividades aterase aos seguintes principios básicos que han de 

estar presentes continuamente no proceso de ensino/aprendizaxe de cada unidade 

didáctica: 

-Selección de textos accesibles ao nivel dos alumnos. A práctica da tradución 

será, pois, graduada (é dicir, acorde aos coñecementos do alumno), suxestiva 

(polo seu contido e relación co tema tratado na unidade), continuada (para que 

resulte eficaz) e controlada (baixo a dirección e orientación do profesor). 

-A correcta interpretación dun fragmento implicará a análise dos aspectos 

gramaticales, e a captación e comentario da mensaxe que nel aparece. 

-O estudo dos aspectos lingüísticos, literarios e léxicos debe ser coherente. 

- A asimilación dos contidos lingüísticos, literarios e léxicos terá o dobre 

obxectivo de comprender a cultura romana e coñecer a súa pervivencia no mundo 

occidental. 

10.1. ACTIVIDADES: 

 
A aplicación metodolóxica práctica a cada unidade contará basicamente cos 
seguintes pasos: 

1. Como actividades de introdución, motivación e coñecementos previos 
propoñemos: 

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

novas actitudes. 

Actividades de síntese- resumen Son aquelas que facilitan a relación entre os distintos contidos 

aprendidos e favorecen o enfoque globalizador. 

Actividades de consolidación, 

recuperación e ampliación 

Permiten contrastar as ideas novas coas previas dos alumnos, así como 

aplicar as aprendizaxes. Son as que se programan para os alumnos que 

non alcanzaron os coñecementos traballados. Son as que permiten 

profundar nos contidos a aqueles alumnos que realizaron correctamente 

as actividades de desenvolvemento. 

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

sumativa. 



 

24  

- O coñecemento por parte do alumno dos obxectivos, os contidos, etc. da 

unidade didáctica, co fin de que saiba por onde se move e que sentido teñen 

as actividades que se realizan. 

- Introdución motivadora por parte do profesor, onde se sinalen os elementos 

máis atractivos por actuais e interdisciplinares do tema que se vai a tratar. 

- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo 

profesor, co fin de facilitar unha idea precisa de onde se parte. Para iso 

pódese tomar como punto de partida o texto traducido inicial de cada tema, 

ou algún outro dos incluídos nos materiais que o profesor considere máis 

adecuado. 

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias 

para a comprensión da unidade, tomando nota das lagoas ou dificultades 

detectadas. 

- Introdución de cada aspecto lingüístico, sempre que iso sexa posible, 

mediante as semellanzas ou pervivencia dos mesmos na lingua propia do 

alumno. 

 
2. Como actividades de desenvolvemento inclúense: 
- Lectura e tradución de  oracións e textos latinos de dificultade progresiva 

traducidos. 
- Análise morfolóxico e sintáctico de oracións e textos latinos relacionándoos coas 

nosas linguas. 

- Lectura comprensiva do tema de literatura. 

-  Elaboración de esquemas do tema de literatura. 

- Tradución dun texto orixinal proposto, realizando os seguintes pasos: 

a.- Lectura previa en voz alta corrixida 

polo profesor. b.- Análise do vocabulario. 

c.- Relacións gramaticales: 

 Illar as oracións 

 Recoñecer as formas gramaticales 

 Establecer as relacións sintácticas 
 

d.- Tradución. 

Descubrimento nos textos traducidos da parte lingüística,  e de léxico de 

interese para a unidade que se está traballando. Este descubrimento estará 
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acompañado das explicacións sistematizadas do profesor cando sexa preciso. 

3. Actividades de síntese-resumen: 

-Relectio de textos xa analizados e traducidos. 

- Esquemas das principais características do xénero literario a estudar e do autor/es 

destacados e principais obras. 

- Redacción dun texto en galego ou castelá facendo uso das expresións latinas estudadas. 

- Deducción do significado de palabras con prefixos e sufixos de orixe latina. 

4.Actividades de consolidación, recuperación e ampliación: 

Ao final realizaranse actividades sobre os bloques en que se estrutura cada tema: 

gramática, análise e tradución, literatura e léxico. 

Para aqueles alumnos/as que non teñan un progreso adecuado, proporanse oracións e textos 

máis sinxelos. 

A realización de resumos dos principais contidos da literatura e búsqueda de expresións latinas ou de 

léxico en distintos medios: xornais, internet, para favorecer a súa aprendizaxe.  

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

O alumnado das materias impartidas por este Departamento, materias optativas, posúe, 

como é lóxico e norma xeral, diferentes niveis, debido non só ás súas capacidades senón 

tamén ó ambiente sociocultural do seu entorno.  

Partindo do principio de que a heteroxeneidade debe ser unha riqueza e non un 

impedimento, buscarase por parte do Departamento implementar diversas medidas de 

atención á diversidade con carácter integrador. Buscarase, partindo da programación 

didáctica, elaborar actividades variadas, fundamentalmente orais e escritas, para que o 

alumnado máis avanzado non perda a súa motivación e para que os de nivel menos 

desenvolto se sintan capaces de realizar as tarefas programadas e acadar os obxectivos 

xerais da materia. Cómpre adaptar as metodoloxías para atender as necesidades de todo 

o alumnado. Do mesmo xeito, as interaccións na aula deben estar enfocadas para crear, 

facilitar os intercambios entre os diferentes niveis, que non poden ser impermeables. O 
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equipo docente favorecerá a cooperación e a solidariedade entre os alumnos e alumnas. 

O alumnado debe aprender a non facer xuízos negativos sobre a capacidade de 

comprensión e expresión dos seus compañeiros ou compañeiras. Será este, en particular, 

un aspecto no que o profesor do Departamento de Latín fará especial fincapé e 

seguimento. 

Ao final de cada lección, o equipo docente, consciente das dificultades de certos alumnos 

e alumnas facilitaralles actividades de reforzo ben seleccionadas, mentres que os de niveis 

máis avanzados fan exercicios que conlevan unha dificultade engadida. 

Proporanse medidas de reforzo mediante exercicios, lecturas, vídeos e outros materiais 

complementarios para aqueles alumnos que teñan dificultades cos contidos da materia 

ou non poidan seguir o ritmo da clase. 

12. MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Este curso non teremos libro de texto obrigatorio, senón o material 

elaborado polo profesor que será entregado o primeiro día de clase para que 

o alumnado poida fotocopialo ou ben descargalo da aula virtual. 

- Outro tipo de recursos didácticos que se poderán utilizar para completar as 

explicacións, facilitar a súa asimilación por parte do alumnado e 

proporcionarlles o material necesario para levar a cabo os seus traballos de 

investigación son: 

-  DVDs, vídeos a través da Internet. Moi recomendada a páxina de “Almacén de 

clásicas”  

con explicacións, vídeos e outras temáticas moi interesantes. 

- Dicionarios etimolóxicos, mitolóxicos, de latín-castelán, de latín-galego… 

- Libros de consulta e revistas especializadas que abranguen distintos temas: 

historia, literatura, mitoloxía, vida cotiá, arte. 
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- Textos clásicos traducidos e cómics en latín. 

Serán recomendados os documentais que se están emitindo na televisión 

española sobre Roma e tamén conferencias que poden ver ou escoitar en 

“podcasts”, por exemplo da “Fundación March” sobre diferentes personaxes 

romanos relevantes, por exemplo, sobre Octavio Augusto, Mecenas, Virxilio, 

Horacio, entre outros. 

E, tamén a interesantísima serie “ Yo, Claudio” e a película “Julio César” de 

Mankiewicz, entre outras. 

- Emprego da aula virtual para todo tipo de información e o correo da mesma. 

Para isto, utilizaremos todo o material dispoñible do Departamento de Latín, tamén 

do que teña o profesor, solicitaremos a colaboración doutros Departamentos que 

dispoñan de recursos que nos poidan ser útiles, tamén dos propios recursos que poidan 

ter os alumnos/as. Ademais, será una referencia constante para a procura de 

información a Biblioteca do   centro, á que de cando en vez nos achegaremos para a 

elaboración dos traballos de investigación.  

13.ELEMENTOS TRANSVERSAIS E INTERDISCIPLINARIEDADE. 

O estudio do mundo clásico, a lectura e reflexión sobre textos traducidos, así como a 

análise de imaxes, mapas etc introducen ao alumnado no pensamento grego e latino, 

os seus valores éticos e políticos, permiten a inclusión no proceso de ensino-

aprendizaxe no tratamento dos temas suliñados anteriormente, precisamente porque 

dentro dos valores dos studia humanitatis, as materias impartidas por este 

Departamento revélanse coma un vehículo moi flexible que permite abordar, para a 

reflexión e a concienciación, múltiples aspectos da actualidade e realizar unha 

constante viaxe dende a Antigüidade a Actualidade e viceversa. 
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Aínda que con carácter xeral o Departamento de Latín traballará tanto en 1º como en 2º 

de Bacharelato, os valores éticos e morais reflectidos no artigo 4 do Decreto 86/2015 do 

25 de xuño, cómpre especificar que, con respecto ao especificado no artigo 4.1., farase 

especial fincapé no espírito cooperativo e solidario, antes ca no de emprendemento, 

firmemente enraizado no carácter competitivo e individualista nesta sociedade. 

O Departamento de Latín considera que a escola debe ensinar a vivir en 

sociedade, a convivir, a crear os marcos de respecto por un mesmo e polos 

demais. Por elo mesmo, aproveitaranse os diversos materiais e contidos da 

matería de Latín en todos os cursos de impartición deste departamento, para 

facer conscientes aos nosos alumnos, de xeito obxectivo e respectuoso, facer 

ver a necesidade de solidariedade cos colectivos máis vulnerables socialmente 

e na consciencia de crear marcos de convivencia xerais, que deben xirar ao 

redor do respecto polas diferenzas sen estigmas. A igualdade e a erradicación 

dos comportamentos machistas, a solidariedade coas persoas asiladas, 

refuxiadas e migrantes, a urxente inclusión das persoas con diversidade 

funcional, a prevención da violencia, a conciencia ecolóxica, o pacifismo, así 

como o recoñecemento do diálogo como camiño para avanzar na resolución 

pacífica dos conflitos son algúns dos valores éticos e morais que impregnarán 

con normalidade e naturalidade toda a praxe docente.  Traballaranse estes 

contidos transversais e de interdisciplinariedade a través da reflexión a partir 

de textos en tradución e textos en versión orixinal latina. 

 Como conclusión, postúlase o fomento dos valores cívicos e democráticos das 

persoas, o respecto aos demais e ás diferenzas. Aspecto fundamental, en 

relación con isto, é a conciencia de formar parte dunha colectividade 

determinada constituída historicamente, no noso caso Galicia. Asumir esta 

dimensión forma parte tamén das tarefas transversais. Neste sentido, unha 

premisa que se establece como nuclear é a de considerarmos e practicarmos a 

diversidade como unha riqueza. 

Ademais é importante valorar hábitos de estudio e respecto ás normas 

acordadas democraticamente, o cal permite desenvolver as capacidades dun 

xeito autónomo, coñecer dereitos e deberes, exercer a tolerancia, a 

responsabilidade e a corresponsabilidade, a solidariedade, traballar en equipo, 
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e rexeitar prexuízos, a violencia e as discriminacións. Como prioritario 

evitaranse todos os comportamentos e contidos sexistas. 

 

14.PLAN LECTOR 

Para o proceso de ensino-aprendizaxe vencellado a este departamento e ás materias que 

imparte, o alumnado dispón indistintamente dos fondos bibliográficos   do   

departamento   e   da   biblioteca   do   centro.   Estes   materiais   están constituídos   

esencialmente   por textos literarios e non literarios, textos de divulgación, e asemade, 

dicionarios de latín, de mitoloxía e de cultura clásica adaptados ao nivel do alumnado.  

     O departamento procederá no primeiro trimestre á revisión dos fondos existentes para 

avaliar as nosas necesidades e facer unha proposta de adquisición para a biblioteca do 

centro e o departamento.  

O   empréstito   dos   fondos   xestionarase   directamente   dende   o departamento. O 

alumnado, como é habitual no centro, visitará a biblioteca para coñecer os materiais 

dispoñibles e serán informados dos fondos existentes no departamento. Dita actividade 

farase nos recreos, para evitar a perda de clases. 

 Procederase á lectura comprensiva de fragmentos de textos clásicos en tradución, e textos 

variados de literatura grecolatina, así como artigos e/ou estudos en soporte impreso ou 

dixital. O manexo de documentos escritos (libro de texto, xornais impresos ou dixitais, 

revistas, páxinas web, dicionarios, etc.) é obrigado e constante para a aprendizaxe tanto 

da cultura clásica coma na didáctica da lingua latina, e por ende, fundamental para a 

formación do alumnado. En todos os niveis, a   lectura   dos   documentos   implica   a   

realización   de   actividades   para   extraer  a información necesaria para a elaboración 

doutro traballo e/ou comprobar o grao de comprensión do texto.  
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Por outra banda, e tendo en conta o que se indica sobre comprensión lectora, 

expresión oral e escrita, etc (ibidem) e tendo en conta a necesidade de actuar neste 

eido, aproveitando o plan lector do centro, consideramos algunhas propostas de 

traballo de onde xurdan procesos implicados na competencia lectora: 

-Adquirir e consolidar o hábito lector e mellorar a competencia lectora 

individual: favorecer o uso correcto (oral e escrito) das linguas de ensino-

aprendizaxe. 

-Consecución das competencias curriculares: axuda na comprensión lectora de 

textos que deben manexar os alumnos/as nas tarefas escolares; apropiación do 

vocabulario específico de cada área. 

-Comprender globalmente (capacidade para identificar a idea principal do texto) 

-Obter información (capacidade para extraer información do texto) 

-elaborar unha interpretación (inferir a partir do lido): realización ordenada 

e responsable de exposicións, debates, etc. 

-Reflexionar sobre o contido do texto (relacionar cos coñecementos 

previos e comparar) tanto individual como grupalmente mediante 

pautas conveniadas ou acordadas. 

-Reflexionar sobre a estrutura do  texto (e relacionar coa utilidade e función). Para 

isto, algunhas das propostas poden ser: 

-Dedicación á lectura naqueles temas teóricos da materia, de xeito que vai 

acompañada coa explicación do profesor/a. A posteriori o alumnado pode 

elaborar esquemas ou guións que axuden a estruturar os temas, a 

complementalos, etc. sendo ésta unha boa ferramenta de aprendizaxe. 

-Lectura de textos escollidos en relación co mundo clásico, en concreto, con 

aspectos lingüísticos e culturais da civilización romana, e tamén coa herdanza 

de Roma (aquí ten interesse o uso da prensa) 

-Lectura persoal dunha obra traducida e/ou adaptada 

-Elaboración dun vocabulario específico das linguas e culturas clásicas, 
nomeadamente da lingua latina. 

-Debates ou exposicións orais de ideas, opinións fundamentadas e argumentadas. 

Estas propostas porán na súa execución en práctica os valores e actitudes de 

transversalidade antes recollidos: respecto, democracia, integración, 
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pluralidade, non discriminación de ningún tipo, creatividade, 

responsabilidade, autonomía, iniciativa, traballo individual e em equipo, 

confianza, sentido crítico, tolerancia, convivencia. 

Ademais do apuntado, as tecnoloxías da información e comunicación ofrecen 

novas e atractivas perspectivas no estudio das linguas e cultura clásicas que 

cómpre aproveitar, tanto na procura de textos, imaxes, esquemas, videos na 

internet, ferramentas de presentación, etc., como no acceso práctico a diversos 

recursos e fontes. O alumnado contará cos medios precisos para o uso e traballo 

no ordenador. En relación co fomento das TIC contémplase a 

consulta e información na internet para o estudio e realización de traballos de 

investigación. Neste sentido é posible contarmos na aula co acceso sinxelo a 

aspectos de xeografía, arqueoloxía, cinema, museos, literatura, teatro, etc., co  

beneficioso que todo isto pode resultar para o proceso de aprendizaxe.  

 
14.1 TRATAMENTO E FOMENTO DA LECTURA dentro do Plan Lector 
proposto polo IES Monte da Vila. 
 

O Departamento de Latín colabora activamente na consecución do Plan 

Lector a través do desenvolvemento da materia nas aulas. Porén, non fica na 

aula o seu traballo e procura que o alumnado adquira hábitos lectores e 

actitudes favorables cara á lectura, para o cal tentamos crear ambientes 

favorables á lectura a través de diferentes actividades que detallamos a 

continuación: 

• Emprego da biblioteca escolar: participamos activamente na dinamización da 
biblioteca e potenciamos o uso da 

mesma por parte de todo o alumnado.  

• Integración no club de lectura no que tamén tentamos inmiscir a todo o alumnado 
posible. 

• Achegamento a diferentes tipos de textos, literarios e non literarios, cos que se 
traballa activamente nas aulas. 

• Integración de diferentes fontes de información á disposición do alumnado 

para a elaboración dos seus traballos académicos. 

 
15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 



 

32  

 
Na medida do posible, proponse unha visita a Lugo, as murallas, museo 

provincial, a Domus e a asistencia a unha obra de teatro (traxedia ou comedia) 

que representan todos os anos a través da SEEC. 

Estas actividades requirirán unha preparación previa, enlazando a explicación 

da mesma cos aspectos estudados na clase. Tamén poderá ser obxecto de algún 

tipo de traballo por parte do alumnado. 

De igual xeito, será confeccionado algún tipo de cuestionario para a súa 

realización por parte do alumnado, tanto in situ como unha vez pasado o 

evento. Este, ademais, requirirá dunha valoración individual e colectiva. 

16. TRATAMENTO E FOMENTO DAS TIC 

Se ben o emprego das TIC é unha parte fundamental do noso labor nas 

nosas aulas, debemos ter en conta as características da nosa comunidade 

educativa e o acceso que o noso alumnado ten ás novas tecnoloxías. En moitos 

casos, o noso alumnado só se achega ás TIC no centro escolar e, polo tanto, é 

parte do noso labor encamiñalos cara a un uso correcto e responsable das 

informacións que se lles achegan dende as diferentes fontes. 

Fomentamos o uso dos diferentes recursos dos que dispomos a través da 

realización de diferentes traballos e sempre baixo a supervisión do profesorado 

nas aulas de informática onde fan uso dos recursos da rede, o emprego da Aula 

Virtual, do encerado dixital (na medida do posible) ou a realización de 

actividades vinculadas ás TIC, dentro e fóra das aulas. 

17. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS  DIDÁCTICAS  EN  RELACIÓN COS 

RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

A programación íntegra poderá consultarse a través das copias que se depositan 

no centro. A programación será revisada durante todo o curso. En cada reunión do 

departamento realizaranse propostas de mellora co fin de levar a cabo as 

modificacións oportunas. A revisión, a avaliación e a modificación da 

programación serán recollidas na memoria de fin de curso do departamento. O 
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control levarase a cabo mediante o rexistro no diario de aula de todas as 

incidencias que se vaian producindo. Este control realizarase ao longo de todo o 

curso. 

- Na memoria final indicarase o grao de mellora nas competencias básica ou as 

posibles causas de non alcanzarse os niveis esixidos. 

- O diario de aula será un bo indicador para avaliar o proceso de ensino. Permitirá 

levar o control día a día dos seguintes parámetros: 

- Valoración da temporalización deseñada 

- Valoración da adecuación dos estándares de aprendizaxe: valoración das 

dificultades e problemas que xurdan en cada momento relacionados co grado de 

asimilación do alumno 

- Valoración da adecuación da metodoloxía empregada 

- Valoración da adecuación dos materiais didácticos 

 Escala 

 1 2 3 4 5 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.       

2.  Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.       

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.       

4. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.       

5.  Poténcianse estratexias de animación á lectura e o cine      

6.  Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.       

7.  Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.       

8. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.       
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- Valoración da pertinencia das actividades extraescolares 

- Finalmente realizarase unha avaliación por parte do profesor sobre o 

desenvolvemento da materia, grao de dificultade, problemas acadados, 

adecuación do material, etc, que se incorporará á memoria final do Departamento.  

Empregarase un cuestionario deste tipo: 

 

1= NUNCA/ 2= POUCAS VECES/3= CON FRECUENCIA/ 4= CASE SEMPRE/ 5 =SEMPRE 

                                                                           

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 

corrección  

     

10. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.       

11.  Os materiais son axeitados as capacidades do alumnado e aos contidos da materia      

12. Os exames  son axeitados as capacidades do alumnado e aos contidos da materia      

13. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…      
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                                                O Grove, 11 de setembro 2022 

                                                                   Mª Rita García Seijas 

                                  Xefa do departamento de latín 

            IES MONTE DA VILA – Curso 2022-2023 
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