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 LATÍN                                                                                          

 

1.4ºESO LATÍN 

 

1.1. TEMPORALIZACIÓN 

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 Latin; 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 

• A situación xeográfica. A península itálica: mares, 

orografía, división rexional, hidrografía. O pobo romano. 

 

1.1.1., 1.2.1., 1.3.1., 1.4.1, 

6.2.1. 

Bloque 2.  

Gramática 

• Lectura e interpretación de textos en latín de 

dificultade progresiva creados nunha variedade de contextos 

e situacións nos que as palabras e as estruturas teñan sentido, 

de tal xeito que todo se deduza, sen ambigüidade, do 

contexto no que aparezan. 

• O latín como lingua flexiva. Os casos e os seus 

principais valores sintácticos. 

• Recoñecemento das diferenzas e similitudes básicas 

entre a estrutura da lingua latina e a das linguas romances 

utilizadas polo alumno. 

• Clases de palabras. A 1ª e 2ª declinación. 

• verbo. A flexión verbal. O presente de indicativo 

activo: formación. 

• verbo SUM 

1.1, 2.1.1., 2.2.1., 2.3.1., 

2.4.1. 3.1, 3.2. ,3.3.1.3.4.1, 

3.5.1. ,3.5.2. ,3.5.3.  

 

 

3.6.1.3.7.1., 3.8.1. . 4.1.1, 

4.2.1, 4.3.1., 4.4.1., 4.5.1. 

4.7.1, 6.3.1. 

Bloque 3. Roma: 

historia, cultura, 

arte e civilización. 

• O marco xeográfico e histórico da sociedade romana. 

Gallaecia e o resto da Hispania. As vías romanas de Hispania 

e as grandes vías modernas: medio de difusión dunha 

civilización uniforme, de unidade política e económica e de 

1.2.1. ,1.3.1., 5.1.3., 5.1.4., 

5.1.5, 

5.2.1. ,5.2.2. ,5.3.1. ,5.4.1. 

5.4.2 5.5.1., 5.6.1. 
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relación humana. Uso de fontes primarias e secundarias para 

coñecer o pasado. 

• As institucións e a vida cotiá. Ocio e negocio. 

• Relación entre o relixioso e o festivo. Interpretación 

dos seus referentes desde a nosa perspectiva sociocultural. 

• Comparación e análise crítica das estruturas sociais e 

familiares. 

5.6.2. ,5.7.1.  5.9.2., 5.10.1. 

Bloque 4. Léxico e 

toponimia. 
• A evolución fonética. Termos patrimoniais, 

semicultismos e cultismos. 

• Explicación dos cambios fonéticos máis frecuentes. 

Relación semántica entre palabras dunha mesma raíz latina e 

evolución fonética diferente. 

• A achega léxica do latín ás linguas modernas non 

derivadas del. 

• A formación das palabras. 

1.5.1, 1.6.1.3.1.1., 3.2.1., 

7.1.1.,7.1.2.,7.3.1.7.4.1.,7.5.1  

Bloque 5. Textos • Valoración da importancia da lectura de textos da literatura 

latina de diversidade temática. 

4.6.1., 6.2.1., 6.4.1., 6.4.2. 

 

2º TRIMESTRE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

Bloque 1 Bloque 1. 

O latín, orixe das 

linguas romances 

• A historia e evolución da lingua latina. • A orixe e a 

evolución do latín. 

• Clasificación das linguas indoeuropeas. 

 

1.1.1., 1.2.1., 1.3.1., 1.4.1, 

6.2.1 

Bloque 2. 

Gramática 

• 3ª declinación. O adxectivo e as súas clases. Os graos 

do adxectivo.  

• A flexión verbal. O pretérito imperfecto e o futuro 

imperfecto de indicativo. 

• Tema de perfecto 

 

 

1.1, 2.1.1., 2.2.1., 2.3.1., 

2.4.1. 3.1, 3.2., 3.3.1 .3.4.1, 

3.5.1. ,3.5.2. ,3.5.3., 

3.6.1.3.7.1., 3.8.1. 4.1.1, 

4.2.1, .4.3.1., 4.4.1., 4.5.1. 

4.7.1.,   6.3.1. 

1.1., 2.1,4. 1.,5.1, 5.2, 5.3 , 
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7.1. 

 
 

 

Bloque 3. Roma: 

historia, cultura, 

arte y civilización. 

• As pegadas materiais da romanización: o foro e a 

arquitectura do ocio en relación 

• coa concepción do urbanismo posterior, a importancia 

do arco e a bóveda na arquitectura posterior. 

Valoración da conxunción da magnificencia e o xenio 

práctico. Emprego dos medios audiovisuais e das TIC 

para coñecer o patrimonio artístico e arqueolóxico. 

Observación directa. 

 

1.1, 1.2, 1.4  

2.1.2.1.,1 1., 5.1.3., 5.1.4., 

5.1.5,5.2.1.,5.2.2.,5.3.1.,5. 

1..5.4.2.,.5.5.1., ,5.6.1.5.6.2

.,5.7.1.5.9.2., 5.10.1. 
 

Bloque 4. Léxico e 

toponimia. 

• Compoñentes grecolatinos nas linguas romances. 

Identificación de lexemas, sufixos e prefixos grecolatinos 

usados na propia lingua: préstamos, derivación, composición 

e analoxía como mecanismos de enriquecemento do 

vocabulario. 

• Definición de palabras a partir dos seus étimos. 

1.5.1, 1.6.1.3.1.1., 3.2.1., 

7.1.1.,7.1.2.,7.3.1.7.4.1.,7.5.1 

Bloque 5. Textos • Valoración da importancia da lectura de textos da literatura 

latina de diversidade temática. 

4.6.1., 6.2.1., 6.4.1., 6.4.2. 

 

3º TRIMESTRE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

Bloque 1. O latín, 

orixe das linguas 

romances 

• Latín culto e latín vulgar: lingua de cultura e lingua de 

comunicación. O proceso de redución morfolóxica e sintáctica 

no latín vulgar. A formación das linguas romances. Análise 

dos procesos de evolución das linguas romances. 

1.1.1., 1.2.1., 1.3.1., 1.4.1, 

6.2.1 

Bloque 2. 

Gramática 

• 4ª e 5ª declinación 

• Os pronomes: as súas clases e a súa flexión. Pronomes 

persoais, demostrativos, anafóricos e numerais. 

• O verbo. Modos imperativo e subxuntivo  

• A voz pasiva 

• O participio 

1.1, 2.1.1., 2.2.1., 2.3.1., 

2.4.1. 3.1, 3.2.,3.3.1.3.4.1, 

3.5.1.,3.5.2., 3.5.3., 

3.6.1.3.7.1.,3.8.1. . 4.1.1, 

4.2.1, .4.3.1.,4.4.1., 4.5.1. 

4.7.1.,., 6.3.1. 

1.1.,2.1,4.1.,5.1, 5.2, 5.3 , 
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7.1. 

Bloque 3. Roma: 

historia, cultura, 

arte y civilización. 

• Os temas e argumentos mitolóxicos na literatura e nas 

artes plásticas e visuais. 

• Recoñecemento de elementos da mitoloxía clásica en 

manifestacións culturais de todo tipo e interpretación 

do seu significado. 

• O papel de Roma na historia de Occidente, o 

patrimonio arqueolóxico, artístico e literario. 

Coñecemento especial do herdado en Galicia. 

3.12.1. 1.2.1.,1.3.1., 

5.1.3.,5.1.4., 

5.1.5,5.2.1.,5.2.2.,5.3.1.,5.4.

1..5.4.2.,.5.5.1., ,5.6.1.5.6.2.,

5.7.1.5.9.2., 5.10.1. 

Bloque 4. Léxico y 

toponimia. 

• O vocabulario da ciencia e da técnica. Os étimos gregos e 

latinos nas 

terrminoloxías específicas. 

• Latinismos e locucións latinas. Recoñecemento das 

expresións latinas 

incorporadas á lingua falada e escrita. 

• O significado etimolóxico das palabras como guía para a 

adecuada utilización do vocabulario. 

1.5.1, 1.6.1.3.1.1., 3.2.1., 

7.1.1., ,7.1.2., 7.3.1., 

7.4.1. ,7.5.1. 

Bloque 5. Textos • Valoración da importancia da lectura de textos da literatura 

latina de diversidade temática. 

4.6.1.,6.2.1., 6.4.1, ,6.4.2. 

 

1.2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCÍON PARA SUPERAR A MATERIA 

 

1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúa en distintos períodos a civilización romana, 

delimitando o seu ámbito de influencia e situando con precisión puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos 

coñecidos pola súa relevancia histórica. 

1.3.1. Identifica as linguas que se falan actualmente en Europa, diferenciando pola súa orixe entre indoeuropeas 

e non indoeuropeas, clasifica as primeiras en familias lingüísticas e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan. 

1.4.1. Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola súa orixe as romances e as non romances, e 

delimita nun mapa as zonas onde se utilizan. 

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

2.3.1. Le en voz alta textos latinos de certa extensión coa pronuncia correcta. 

3.1.1. Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e morfemas, e servíndose destes 

para identificar desinencias e   explicar o concepto de flexión e paradigma. 



7 
 

3.3.1. Define o concepto de declinación e conxugación. 

3.4.2. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de 

flexión correspondente. 

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

enunciado. 

3.6.1. Identifica correctamente as principais formas derivadas de cada tema verbal latino: en voz activa o modo 

indicativo, tanto do tema de presente como do tema de perfecto; en pasiva, o presente, o pretérito imperfecto, o futuro 

imperfecto e o pretérito perfecto de indicativo. 

4.1.1. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando correctamente as categorías 

gramaticais presentes nas palabras con flexión e explicando as funcións na oración. 

4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua latina pequenas… 

5.1.1. Distingue as etapas da historia de Roma e explica os seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no 

paso de unhas a outras. 

5.1.4. Describe algúns dos principais fitos históricos da civilización romana. 

5.4.1. Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinala os trazos que os 

caracterizan e establece relacións entre os deuses máis importantes. 

5.6.1. Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado, analizando os tipos de vivenda, alimentación, 

vestimenta e coidado persoal e contrástaos cos da actualidade. 

6.3.1. Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información que proporcionan, para traducir 

pequenos textos. 

 

1.3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 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 Latin; 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. 

 

Procedementos de avaliación 

A avaliación abordarase atendendo ás consideracións e aos puntos marcados pola normativa vixente para a educación 

secundaria e basearase na consecución das competencias clave, na adquisición dos coñecementos e contidos 

programados para o curso e no logro dos obxectivos da materia. Esta avaliación será continua, aínda que pola 

organización do curso escolar realizarase por trimestres. Isto permitirá artellar as medidas de recuperación, de seren 

necesarias, adecuadas ao longo do curso. En relación con isto hai que indicar: 
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-Avaliación Ordinaria 

Tres sesións de avaliación, unha por trimestre, nas que se irán comprobando o grao de consecución das competencias, 

contidos, recuperación de matéria pendente de avaliacións anteriores, e obxectivos. Cando se avalie positivamente 

unha avaliación, consideraranse recuperadas as anteriores. 

-Avaliación Extraordinaria 

Se as avaliacións ordinarias diagnostican o fracaso do proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado ao longo do curso, 

realizarase unha proba extraordinária en setembro que incluiría os contidos mínimos para a avaliación positiva. 

 

Instrumentos de avaliación 

Tendo en conta o anterior, os instrumentos serán: 

1. Esquemas e resumos de textos e comentarios dos mesmos. 

2. Actividades de busca de fontes diversas, incluídas as TIC, e comentários de textos, mensaxes ou imaxes. 

3. Actividades sobre etimoloxías das palabras aplicando as regras evolutivas e coñecemento e comparación cós 

termos herdados, distinguindo os patrimoniais dos cultismos. 

4. Actividades sobre formacións de palabras e coñecemento de vocabulários específicos. 

5. Emprego de latinismos en distintos textos. 

6. Comprensión e uso dos paradigmas latinos. 

7. Prácticas elementais de análise morfosintáctica e tradución e retroversión correspondentes. 

8. Uso das TIC como instrumento para a realización de tarefas, central ou complementário em función das mesmas. 
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2. LATÍN 1º DE BACHARELATO 

2.1. TEMPORALIZACIÓN E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

Nota: Un asterisco, de figurar nalgún estándar, indica que non é grão mínimo para superar a matéria. 

 

UNIDADE 1 SETEMBRO 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Coñecer e localizar en 

mapas o marco 

xeográfico da lingua 

latina e das linguas 

romances de Europa. 

B.1.1. Localiza nun mapa o marco xeográfico da lingua latina e a súa 

expansión delimitando os seus ámbitos de influencia e ubicando con 

precisión puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos 

pola súa relevancia histórica. 

CSC, 

CEC 

2. Coñecer as orixes das 

linguas faladas na 

Península Ibérica, 

clasificalas e localizalas 

nun mapa. 

B.1.2.1. Identifica as linguas que se falan na Península Ibérica, 

diferenciando pola súa orixe romances e non romances e delimitando nun 

mapa as zonas nas que se utilizan. 
CSC, 

CEC 

3. Coñecer diferentes 

sistemas de escritura e 

distinguilos do alfabeto. 

B.1.3.1.* Recoñece diferentes tipos de escritura, clasificándoos consonte á 

súa natureza e a súa función, e describindo os trazos que distinguen uns 

doutros. 

CSC, 

CEC, 

CMCT 

4. Coñecer a orixe do 

alfabeto latino e a súa 

expansión nas linguas 

modernas. 

B.1.4.1. Explica a orixe do alfabeto latino describindo a evolución e 

adaptación dos signos do alfabeto grego. CCL, 

CEC 

5. Recoñecer os 

grafemas e fonemas do 

latín e as súas principais 

normas de acentuación. 

B.1.5.1. Le coa pronunciación e a acentuación correcta textos latinos 

identificando e reproducindo exemplos de diferentes tipos de 

pronunciación. 

CCL, 

CAA 
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6.  Saber os elementos 

fundamentais da 

morfoloxía latina, tanto 

do sistema nominal como 

verbal. 

B.1.6.1. Distingue palabras variables e invariables explicando os trazos que 

permiten identificalas e definindo os criterios para facelo. 
CCL, 

CAA 

7. Identificar os cambios 

fonéticos que se 

produciron na evolución 

do latín. 

B.1.7.1. Aplica correctamente as regras de evolución do latín que se estudia 

na unidade ás palabras latinas propostas (pérdida de -m latina). 

B.1.7.2. Deduce o significado das palabras das linguas do Estado español a 

partir dos étimos latinos 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

8. Utilizar 

adecuadamente na propia 

lingua os latinismos 

estudados na unidade. 

B.6.8.1. Comprende o significado dos principais latinismos e expresións 

latinas que se incorporaron á lingua falada. CCL, 

CEC 

9. Identificar os 

principais xentilicios de 

orixe latina estuiados na 

unidade. 

B.6.9.1. Coñece e utiliza correctamente os xentilicios de orixe latina 

estudados na unidade. CCL, 

CEC 

 

UNIDADE 2 OUTUBRO 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Coñecer os feitos 

históricos dos períodos da 

historia de Roma, 

encadralos no seu período 

B.1.1. Describe o marco histórico no que xorde e se desenvolve a 

civilización romana sinalando distintos períodos dentro do mesmo. 

B.1.2. * Identifica para cada un deles as conexións máis importantes que 

presentan con outras civilizacións. 

CSC, 

CEC, 

CMCT 
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correspondente e realizar 

eixes cronolóxicos. 
B.1.3. Distingue as diferentes etapas da historia de Roma, explicando os 

seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas 

a outras. 

CSC, 

CEC, 

CMCT 

B.1.4. Elabora esquemas conceptuais e cadros sinópticos cos aspectos 

históricos relativos ás oríxes de Roma e o período da monarquía. 

CSC, 

CEC, 

CMCT 

2.  Distinguir os diferentes 

tipos de palabras a partir do 

seu enunciado, 

recoñeciendo os distintos 

formantes destas palabras. 

B2.1. Identifica polo enunciado diferentes tipos de palabras en latín, 

diferenciando unhas doutras e clasificándoas segundo a súa categoría e 

declinación. 

CCL, 

CAA 

B.2.2. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos nos que estean presentes. 

CCL, 

CAA 

3. Coñecer as declinacións, 

encadrar as palabras dentro 

da súa declinación e 

declinalas correctamente. 

B.2.3.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 
CCL, 

SIEP, 

CMCT 

4. Identificar as desinencias 

persoais e as formas do 

presente de indicativo 

activo de verbos das catro 

conxugacións latinas. 

B.2.4.1. Explica o uso dos temas verbais latinos identificando 

correctamente as formas derivadas de cada un deles. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B.24.2. Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu 

enunciado e describindo os trazos polos que se recoñecen os distintos 

modelos de flexión verbal. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B.2.4.3 Conxuga o presente de indicativo en voz activa aplicando 

correctamente os paradigmas correspondentes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

5.  Traducir correctamente 

as formas verbais estudadas 

nas oracións e textos 

propostos. 

B.5.5.1. Traduce ao galego diferentes formas verbais latinas comparando 

o seu uso en ambas linguas. 
CCL, 

CMCT, 

CAA 



12 
 

6.  Coñecer o significado 

e o uso das principais 

preposicións. 

B.6.6.1. Identifica as formas dos casos das declinacións estudadas e as 

diversas funcións nas estruturas sintácticas do latín relacionándoas coas 

da lingua propia. 

CCL 

7. Traducir sintagmas 

preposicionais en que 

interveñan as mesmas. 

B.5.7.1. Traduce as preposicións estudadas nas oracións e textos da 

unidade. 

CCL, 

SIEP, 

CMCT 

8.  Coñecer, identificar e 

traducir o léxico latino 

transparente, as palabras de 

maior frecuencia e os 

principais prefixos e 

sufixos. 

B.5.8.1. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a partir 

do contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CEC 

B.5.8.2. Identifica e explica términos transparentes, así como as palabras 

de maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traducíndoos 

correctamente á propia lingua. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CEC 

9. Identificar e explicar os 

elementos léxicos latinos 

que permanecen nas 

linguas dos estudantes. 

B.6.9.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común na lingua 

propia e explica a partir desta o seu significado. 

CCL, 

CD, 

CEC, 

CMCT, 

CAA 

B.6.9.2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas 

romances aplicando as regras fonéticas de evolución. 

CCL, 

CD, 

CEC, 

CMCT, 

CAA 

B.6.9.3. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

CCL, 

CD, 

CEC, 

CMCT, 

CAA 

10. Identificar os elementos 

básicos da morfoloxía e a 

sintaxe, aprezando as 

B.2.10.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na 

flexión nominal latina, explicando as funcións que realizan dentro da 

oración e ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CMCT, 

CCL, 

SIEP 
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variantes e coincidencias 

que existen coa propia 

lingua. 

B.2.10.2. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos de 

dificultade graduada, identificando as categorías gramaticais ás que 

pertencen as diferentes palabras e explicando as funcións que realizan 

nol contexto. 

CMCT, 

CCL, 

SIEP 

11. Identificar aqueles 

aspectos e enfoques do 

texto vixentes na 

actualidade ou ben que 

consideramos superados e 

as razóns pertinentes. 

B.5.11.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CCL 

B.5.11.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 

forma global. 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CCL 

12. Traducir as oracións e 

os textos propostos con 

corrección á lingua propia. 

B.5.12.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado 

de palabras que entrañen dificultade identificando entre varias acepcións 

o sentido máis adecuado para a tradución do texto. 

CD, 

CCL 

13. Identificar os cambios 

fonéticos que se produciron 

na evolución do latín. 

B.1.13.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se 

estudia na unidade ás palabras latinas propostas (a -u final átona pasa a -

o). 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

B.1.13.2. Deduce o significado das palabras das linguas do Estado 

español a partir dos étimos latinos. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

14. Utilizar adecuadamente 

na propia lingua os 

latinismos estudados na 

unidade. 

B.6.14.1. Comprende o significado dos principais latinismos e expresións 

latinas que se incorporaron á lingua falada. CEC, 

CCL 

15. Recoñecer o 

significado cultural das 

calzadas romanas. 

B.4.15.1. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos 

fundamentais que caracterizan o proceso da romanización, sinalando a 

súa influencia na historia. 

CEC, 

CSC, 

CD 

B.4.15.2 Describe as características, os principais elementos e a función 

das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con 

exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa 

CEC, 

CSC, 

CD 
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influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

16. Identificar as principais 

calzadas romanas de 

Hispania. 

B.4.16.1. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións 

públicas romanas que forman parte do noso patrimonio, identificando a 

partir de elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada. 

CSC, 

CEC, 

CD, 

CAA 

 

 

UNIDADE 3 NOVEMBRO 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   1. Coñecer os feitos 

históricos dos períodos da 

historia de Roma, 

encadralos no seu período 

correspondente e realizar 

eixes cronológicos. 

B.4.1.1. Describe o marco histórico no que xorde e se desenvolve a 

civilización romana sinalando distintos períodos dentro do mesmo. 

B.4.1.2.* Identifica para cada un deles as conexións máis importantes 

que presentan con outras civilizacións. 

CEC, 

CSC 

B.4.1.3. Distingue as diferentes etapas da historia de Roma, explicando 

os seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen nol paso 

dunhas a outras. 

CEC, 

CSC 

B.4.1.4. Elabora esquemas conceptuais e cadros sinópticos cos aspectos 

históricos relativos ao período republicano e do proceso de creación das 

principais maxistraturas e leis que fundamentaron e definiron a 

República. 

CEC, 

CSC 

2.  Distinguir os diferentes 

tipos de palabras a partir do 

seu enunciado, recoñecendo 

os distintos formantes destas 

palabras. 

B.1.2.1. Identifica polo seu enunciado diferentes tipos de palabras en 

latín, diferenciando unhas doutras e clasificándoas segundo a súa 

categoría e declinación. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B.1.2.2. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos 

doutros términos nos que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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3. Coñecer as declinacións, 

encadrar as palabras dentro 

da súa declinación e 

declinalas correctamente. 

B.2.3.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra o paradigma de flexión 

correspondente. 

CCL, 

 MCT, 

 CAA 

4. Coñecer, identificar e 

traducir o léxico latino 

transparente, as palabras de 

maior frecuencia e os 

principais prefixos e 

sufixos. 

B.6.4.1. Explica no léxico latino o significado que aportan os sufixos 

preverbios. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.6.4.2. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a partir 

do contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.6.4.3 Identifica e explica términos transparentes, así como as palabras 

de maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traducíndoos 

correctamente á propia lingua. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.6.4.4. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos 

doutros términos nos que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

5.  Identificar e explicar os 

elementos léxicos latinos 

que permanecen nas linguas 

do estudantado. 

B.1.5.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común na lingua 

propia e explica a partir desta o seu significado. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

SIEP 

B.1.5.2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas 

romances aplicando as regras fonéticas de evolución. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

SIEP 

B.1.5.3. Relaciona distintas palabras da misma familia etimolóxica ou 

semántica. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

SIEP 

6. Identificar as desinencias 

persoais e as formas do 

B.2.6.1. Explica o uso dos temas verbais latinos identificando 

correctamente as formas derivadas de cada un deles. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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imperfecto de indicativo 

activo de verbos das catro 

conxugacións latinas e do 

verbo sum. 

B.26.2. Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu 

enunciado e describindo os trazos polos que se recoñecen os distintos 

modelos de flexión verbal. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.26.3. Conxuga o imperfecto de indicativo en voz activa aplicando 

correctamente os paradigmas correspondentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

7.  Traducir correctamente 

as formas verbais estudadas 

nas oracións e os textos 

propostos. 

B.5.7.1. Traduce ao galego diferentes formas verbais latinas 

comparando o seu uso en ambas linguas. 
CCL, 

CMCT, 

SIEP 

8. Distinguir as oracións 

simples das compostas. 

B.3.8.1. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións compostas, 

diferenciándoas con precisión das oracións simples e explicando en 

cada caso as súas características. 

CCL 

9.  Identificar os elementos 

básicos da morfoloxía e a 

sintaxe, aprezando as 

variantes as coincidencias 

que existen coa propia 

lingua. 

B.3.9.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na 

flexión nominal latina, explicando as funcións que realizan dentro da 

oración e ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

B.3.9.2 Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos de 

dificultade graduada, identificando as categorías gramaticais ás que 

pertencen as diferentes palabras e explicando as funcións que realizan 

no contexto. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

10. Identificar aqueles 

aspectos e enfoques do texto 

vixentes na actualidade ou 

ben que consideramos 

superados e as razóns 

pertinentes. 

B.5.10.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 
CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.5.10.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 

forma global. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

11.  Traducir as oracións e 

textos propostos con 

corrección á lingua propia. 

B.5.11.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado 

de palabras que entrañen dificultade identificando entre varias acepcións 

o sentido máis adecuado para a tradución do texto. 

CD, 

CCL, 

SIEP 
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12.  Identificar os cambios 

fonéticos que se produciron 

na evolución do latín. 

B.1.12.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se 

estuda na unidade ás palabras latinas propostas (o s inicial latino 

seguido doutra consoante desenvolveu unha vogal -e protética). 

CEC, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

B.1.12.2. Deduce o significado das palabras das linguas do Estado 

español a partir dos étimos latinos. 

CEC, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

13. Utilizar adecuadamente 

na propia lingua os 

latinismos estudados na 

unidade. 

B.6.13.1. Comprende o significado dos principais latinismos e 

expresións latinas que se incorporaron á lingua falada. 
CCL, 

CEC, 

CD 

14. Recoñecer as 

semellanzas dos problemas 

políticos, económicos e 

sociais da Roma antiga e da 

Europa actual. 

B.4.14.1. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos 

fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Europa e 

de Hispania, sinalando a súa influencia na historia posterior. 

CAA, 

SIEP, 

CD, 

CEE, 

CSC 

15. Coñecer o legado de 

Roma en Hispania. 

B.4.15.1. Describe as características, os principais elementos e a función 

das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con 

exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa 

influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

CAA, 

 SIEP, 

 CD, 

 CEE, 

 CSC 

B.4.15.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións 

públicas romanas que forman parte do noso patrimonio, identificando a 

partir de elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada. 

CAA, 

SIEP, 

CD, 

CEE, 

CSC 
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UNIDADE 4 DECEMBRO 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Coñecer os feitos 

históricos dos períodos 

da historia de Roma, 

encadralos no seu 

período correspondente 

e realizar eixes 

cronolóxicos. 

B.4.1.1. Describe o marco histórico no que xorde e se desenvolve a 

civilización romana sinalando distintos períodos dentro do mesmo. 

B.4.1.2.* Identifica para cada un deles as conexións máis importantes que 

presentan con outras civilizacións. 

CSC, 

CEC, 

CMCT 

B.4.1.3. Distingue as diferentes etapas da historia de Roma, explicando os 

seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso dunhas a 

outras. 

CSC, 

CEC, 

CMCT 

B.4.1.4. Elabora esquemas conceptuais, cadros sinópticos e resumos das 

dúas grandes fases que se deron no período do Imperio, así como das 

principais dinastías e os nomes dos emperadores, as súas aportacións e 

significado na historia de Roma, así como do proceso de descomposición 

do imperio romano e as súas principais causas. 

CSC, 

CEC, 

CMCT 

3. Coñecer as 

declinacións, encadrar 

as palabras dentro da 

súa declinación e 

declinalas 

correctamente. 

B.2.3.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 
CCL, 

CMCT, 

SIEP 

 

 

4. Coñecer, identificar e 

traducir o léxico latino 

transparente, as palabras 

de maior frecuencia e os 

principais prefixos e 

B.5.4.1.  Explica no léxico latino o significado que aportan os sufixos -ia 

e -tia, e a terminación -e. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

B.5.4.2. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a partir 

do contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 
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sufixos. B.5.4.3. Identifica e explica términos transparentes, así como as palabras 

de maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traducíndoos 

correctamente á propia lingua. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

B.5.4.4. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos en que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

5. Identificar e explicar 

os elementos léxicos 

latinos que permanecen 

nas linguas do 

estudantado. 

B.6.5.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común na lingua 

propia e explica a partir desta o seu significado. 

CCL, 

CAA 

B.6..2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas romances 

aplicando as regras fonéticas de evolución. 

CCL, 

CAA 

B.6.5.3. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

CCL, 

CAA 

6. Identificar as 

desinencias persoais e as 

formas do futuro de 

indicativo activo de 

verbos das catro 

conxugacións latinas e 

do verbo sum. 

B.2.6.1. Explica o uso dos temas verbais latinos identificando 

correctamente as formas derivadas de cada un deles. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.2.6.2. Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu 

enunciado e describindo os trazos polos que se recoñecen os distintos 

modelos de flexión verbal. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.2.6.3. Conxuga o imperfecto de indicativo en voz activa aplicando 

correctamente os paradigmas correspondentes 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

7. Traducir 

correctamente as formas 

verbais estudadas nas 

oracións e textos 

propostos. 

B.5.7.1. Traduce ao galego diferentes formas verbais latinas comparando o 

seu uso en ambas linguas. 
CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

8. Identificar os 

elementos básicos da 

morfoloxía e sintaxe, 

B.2.8.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na 

flexión nominal latina, explicando as funcións que realizan dentro da 

oración e ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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aprezando as variantes e 

coincidencias que 

existen coa propia 

lingua. 

B.2.8.2. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos de 

dificultade graduada, identificando as categorías gramaticais ás que 

pertencen as diferentes palabras e explicando as funcións que realizan no 

contexto. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

9. Identificar aqueles 

aspectos e enfoques do 

texto vixentes na 

actualidade ou ben que 

consideramos superados 

e as razóns pertinentes. 

B.5.9.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.5.9.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 

forma global. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

10. Traducir as oracións 

e textos propostos con 

corrección á lingua 

propia. 

B.5.10.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado de 

palabras que entrañen dificultade identificando entre varias acepcións o 

sentido máis adecuado para a tradución do texto. 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

11. Identificar os 

cambios fonéticos que se 

produciron na evolución 

do latín. 

B.1.11.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se estuda 

na unidade ás palabras latinas propostas (evolución das grafías gregas ao 

latín e ás linguas romances). 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

B.1.11.2. Deduce o significado das palabras das linguas do Estado español 

a partir dos étimos latinos. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

12. Utilizar 

adecuadamente na 

propia lingua os 

latinismos estudados na 

unidade. 

B.6.12.1. Comprende o significado dos principais latinismos e expresións 

latinas que se incorporaron á lingua falada. 
CCL, 

CEC 

13.  Coñecer o legado 

de Roma nas illas 

británicas. 

B.4.1. * Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos 

fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Europa (illas 

británicas), sinalando a súa influencia na Historia posterior. 

CEC, 

CSC 
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14.  Coñecer o legado 

de Roma en Hispania. 

B.4.14.1. Describe as características, os principais elementos e a función 

das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con exemplos 

a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a influencia en 

modelos urbanísticos posteriores. 

CD, 

CEC, 

CSC 

B.4.14.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións 

públicas romanas que forman parte do noso patrimonio, identificando a 

partir de elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada. 

CD, 

CEC, 

CSC 

 

 

UNIDADE 5 XANEIRO 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Identificar os trazos máis 

destacados das edificacións 

públicas e o urbanismo 

romano e sinalar a súa 

presenza dentro do 

patrimonio histórico do noso 

país. 

B.4.1.1. Describe as características, os principais elementos e a 

función das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando 

con exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e 

a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores. 
CEC, 

CD 

2. Coñecer as características 

fundamentais do arte 

romano e describir algunhas 

das súas manifestacións 

máis importantes. 

B.4.2.1. Describe as principais manifestacións escultóricas e pictóricas 

da arte romana identificando a partir de elementos concretos o seu 

estilo e cronoloxía aproximada. 

CEC, 

CSC, 

CD 

3. Distinguir os diferentes 

tipos de palabras a partir do 

enunciado, recoñecendo os 

distintos formantes destas 

palabras. 

B.2.3.1. Identifica polo seu enunciado diferentes tipos de palabras en 

latín, diferenciando unhas doutras e clasificándoas segundo a súa 

categoría e declinación. 

CCL, 

CAA 

B.2.3.2. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos 
CCL, 

CAA 
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doutros términos en que estean presentes. 

4. Coñecer as declinacións, 

encadrar as palabras dentro 

da declinación e declinalas 

correctamente. 

B.2.4.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra o paradigma de flexión 

correspondente. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

5. Coñecer, identificar e 

traducir o léxico latino 

transparente, as palabras de 

maior frecuencia e os 

principais prefixos e sufixos. 

B.5.5.1. Explica no léxico latino o significado que aportan o prefixo 

ab- e os sufixos -atus e -ter. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.5.5.2. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a 

partir do contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.5.5.3 Identifica e explica términos transparentes, así como as 

palabras de maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, 

traducíndoos correctamente á propia lingua. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.5.5.4. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos 

doutros términos en que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

6. Identificar e explicar os 

elementos léxicos latinos 

que permanecen nas linguas 

do estudantado. 

B.6.6.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común na lingua 

propia e explica a partir desta o seu significado. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

B.6.6.2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas 

romances aplicando as regras fonéticas de evolución. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

B.6.6.3. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 
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7. Identificar as desinencias 

persoais e as formas do 

presente de indicativo pasivo 

de verbos das catro 

conxugacións latinas. 

B.2.7.1. Explica o uso dos temas verbais latinos identificando 

correctamente as formas derivadas de cada un deles. 
CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B.2.7.2. Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do 

enunciado e describindo os trazos polos que se recoñecen os distintos 

modelos de flexión verbal. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B.2.7.3. Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando 

con seguridade os formantes que expresan este accidente verbal. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B.2.7.4. Conxuga o presente de indicativo en voz activa aplicando 

correctamente os paradigmas correspondentes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

8. Traducir correctamente as 

formas verbais estudadas nas 

oracións e textos propostos. 

B.5.8.1. Traduce ao galego diferentes formas verbais latinas 

comparando o seu uso en ambas linguas. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

9. Identificar os elementos 

básicos da morfoloxía e 

sintaxe, aprezando as 

variantes e coincidencias 

que existen coa propia 

lingua. 

B.2.9.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na 

flexión nominal latina, explicando as funcións que realizan dentro da 

oración e ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B.2.9.2 Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos de 

dificultade graduada, identificando as categorías gramaticais ás que 

pertencen as diferentes palabras e explicando as funcións que realizan 

no contexto. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

10. Identificar aqueles 

aspectos e enfoques do texto 

vixentes na actualidade ou 

ben que consideramos 

superados e as razóns 

pertinentes. 

10.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

CMCT, 

CAA 

B.2.10.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 

forma global. CMCT, 

CAA 
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11.  Traducir as oracións e 

textos propostos con 

corrección á lingua propia. 

B.5.11.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o 

significado de palabras que entrañen dificultade identificando entre 

varias acepcións o sentido máis adecuado para a tradución do texto. 

CD, 

CCL, 

CAA 

12. Identificar os cambios 

fonéticos que se produciron 

na evolución do latín. 

B.1.12.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se 

estuda na unidade ás palabras latinas propostas (ditongos: ae > e, oe > 

e, au > ou). 

CCL, 

SIEP, 

CD, 

CEC 

B1.12.2. Deduce o significado das palabras das linguas do Estado 

español a partir dos étimos latinos. 

CCL, 

SIEP, 

CD, 

CEC 

13. Utilizar adecuadamente 

na súa propia lingua os 

latinismos estudados na 

unidade. 

B6.13.1. Comprende o significado dos principais latinismos e 

expresións latinas que se incorporaron á lingua falada. 
CCL 

14. Coñecer o legado de 

Roma no norte de Europa 

(Dinamarca). 

B4.14.1. * Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos 

fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Europa 

(Dinamarca), sinalando a súa influencia na historia posterior. 

CD, 

CEC, 

CSC, 

SIEP 

15.  Coñecer o legado de 

Roma en Hispania. 

B4.15.1. Describe as características, os principais elementos e a 

función das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando 

con exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e 

a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

CD, 

CEC, 

CSC, 

SIEP 

B4.15.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións 

públicas romanas que forman parte do noso patrimonio, identificando 

a partir de elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada. 

CD, 

CEC, 

CSC, 

SIEP 
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UNIDADE 6 FEBREIRO 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Coñecer a organización 

familiar, o matrimonio 

(tipos e ritual), o 

nacemento dos fillos e 

fillas, o seu 

recoñecemento e crianza, 

na sociedade romana. 

B.4.1.1. Describe os aspectos máis significativos da civilización latina, 

analizando a súa influencia no devir histórico posterior. 
CEC 

B4.1.2. Elabora esquemas conceptuais, cadros sinópticos e resumos sobre 

a organización familiar, o matrimonio, o nacemento dos fillos e fillas e o 

seu recoñecemento e crianza na sociedade romana, identificando os 

aspectos da organización familiar que aínda perviven na nosa sociedade e 

aqueloutros que cambiaron. 

CEC 

2. Coñecer o proceso de 

formación dun xove na 

sociedade romana. 

Identificar os tipos de 

estudios que se impartían 

en cada etapa. 

B.4.2.1. Elabora esquemas conceptuais, cadros sinópticos e resumos sobre 

o proceso de formación dun xove na sociedade romana, comparación do 

sistema educativo do alumnado coas etapas na educación dun xove 

romano. 

CEC, 

CMCT 

3. Coñecer as diversas 

manifestacións do ocio, 

público e privado, na 

sociedade romana. 

B.4.3.1. Analiza aspectos concretos relativos ás diversas manifestacións do 

ocio, público e privado, na sociedade romana, comparándoas nas súas 

distintas facetas coas actuais. 

CEC, 

SIEP 

4. Distinguir os diferentes 

tipos de palabras a partir 

do enunciado, 

recoñecendo os distintos 

formantes destas palabras. 

B2.4.1. Identifica polo seu enunciado diferentes tipos de palabras en latín, 

diferenciando unhas doutras e clasificándoas segundo a súa categoría e 

declinación. 

CCL, 

CMCT 

B2.4.2. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos nos que estean presentes. 

CCL, 

CMCT 
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5. Coñecer as 

declinacións, encadrar as 

palabras dentro da 

declinación e declinalas 

correctamente. 

B2.5.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 
CCL, 

CMCT 

6. Identificar as 

desinencias persoais e as 

formas do tema de 

perfecto de indicativo 

activo de verbos das catro 

conjugacións latinas. 

B2.6.1. Explica o uso dos temas verbais latinos identificando 

correctamente as formas derivadas de cada un deles. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B2.6.2. Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do enunciado 

e describindo os trazos polos que se recoñecen os distintos modelos de 

flexión verbal. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B2.6.3 Conxuga o imperfecto de indicativo en voz activa aplicando 

correctamente os paradigmas correspondentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

7. Traducir correctamente 

as formas verbais 

estudadas nas oracións e 

textos propostos. 

B5.7.1 Traduce ao galego diferentes formas verbais latinas comparando o 

seu uso en ambas linguas. 
CCL, 

CMCT, 

SIEP 

8. Coñecer, identificar e 

traducir o léxico latino 

transparente, as palabras 

de maior frecuencia e os 

principais prefixos e 

sufixos. 

B6.8.1. Explica no léxico latino o significado que aportan o prefixo ad- e 

os sufixos  

-tor/-sor e -trix. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

B6.8.2. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a partir do 

contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

B6.8.3. Identifica e explica términos transparentes, así como as palabras de 

maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traducíndoos 

correctamente á propia lingua. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 
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B6.8.4. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos en que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

9. Identificar e explicar os 

elementos léxicos latinos 

que permanecen nas 

linguas dos estudantes. 

B6.9.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común na lingua 

propia e explica a partir desta o seu significado. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

CD 

B6.9.2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas 

romances aplicando as regras fonéticas de evolución. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

CD 

B6.9.3. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

CD 

10. Identificar os 

elementos básicos da 

morfoloxía e a sintaxe, 

aprezando as variantes e 

coincidencias que existen 

coa propia lingua. 

B2.10.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na 

flexión nominal latina, explicando as funcións que realizan dentro da 

oración e ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B2.10.2. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos de 

dificultade graduada, identificando as categorías gramaticais ás que 

pertencen as diferentes palabras e explicando as funcións que realizan no 

contexto. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

11. Identificar aqueles 

aspectos e enfoques do 

texto vixentes na 

actualidade ou ben que 

consideramos superados e 

as razóns pertinentes. 

B5.11.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B5.11.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 

forma global. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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12.  Traducir as oracións 

e textos propostos con 

corrección á lingua 

propia. 

B5.12.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado de 

palabras que entrañen dificultade identificando entre varias acepcións o 

sentido máis adecuado para a tradución do texto. 
CD, 

CAA 

13. Identificar os cambios 

fonéticos que se 

produciron na evolución 

do latín. 

B1.13.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se estuda 

na unidade ás palabras latinas propostas (sonorización das oclusivas 

xordas intervocálicas (o entre vogal e l ou r: -p- > -b-, -t- > -d-, -c- > -g-). 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B1.13.2. Deduce o significado das palabras das linguas do Estado español 

a partir dos étimos latinos. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

14. Utilizar 

adecuadamente na propia 

lingua os latinismos 

estudados na unidade. 

B6.14.1. Comprende o significado dos principais latinismos e expresións 

latinas que se incorporaron á lingua falada. CCL, 

CD 

15. Coñecer o legado de 

Roma en Portugal. 

B4.15.1. * Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos 

fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Europa 

(Portugal), sinalando a súa influencia na historia posterior. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

16. Coñecer o legado de 

Roma en Hispania. 

B4.16.1. Describe as características, os principais elementos e a función 

das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con exemplos 

a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a influencia en 

modelos urbanísticos posteriores. 

CD, 

CEC, 

CAA, 

CSC 

B4.16.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións 

públicas romanas que forman parte do noso patrimonio identificando a 

partir de elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada. 

CD, 

CEC, 

CAA, 

CSC 
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UNIDADE 7 FEBREIRO 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Coñecer a organización 

política e social de Roma. 

B4.1.1. Describe e compara as sucesivas formas de organización do 

sistema político romano. 

CSC, 

CEC 

B4.1.2 Describe a organización da sociedade romana, explicando as 

características das distintas clases sociais e os papeis asignados a cada 

unha delas, relacionando estes aspectos cos valores cívicos existentes na 

época e comparándoos coos actuais. 

CSC, 

CEC 

2. Distinguir os diferentes 

tipos de palabras a partir do 

seu enunciado, 

recoñecendo os distintos 

formantes destas palabras. 

B2.2.1. Identifica polo seu enunciado diferentes tipos de palabras en 

latín, distinguindo unhas doutras e clasificándoas segundo a categoría e 

declinación. 

CCL, 

SIEP 

B2.2.2. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos 

doutros términos en que estean presentes. 

CCL, 

SIEP 

3. Coñecer as declinacións, 

encadrar as palabras dentro 

da declinación e declinalas 

correctamente. 

B2.3.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra o paradigma de flexión 

correspondente. 

CCL, 

CMCT, 

4. Coñecer, identificar e 

traducir o léxico latino 

transparente, as palabras de 

maior frecuencia e os 

principais prefixos e 

sufixos. 

B5.4.1. Explica no léxico latino o significado que aportan o prefixo 

cum- (com-, co-) e os sufixos -tio/-sio. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B5.4.2. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a partir 

do contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B5.4.3 Identifica e explica términos transparentes, así como as palabras 

de maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traduciéndoos 

correctamente á propia lingua. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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B5.4.4. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos 

doutros términos en que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

5. Identificar e explicar os 

elementos léxicos latinos 

que permanecen nas 

linguas dos estudantes. 

B6.5.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común na lingua 

propia e explica a partir desta o seu significado. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B6.5.2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas 

romances aplicando as regras fonéticas de evolución. 
CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B6.5.3. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

6. Identificar os elementos 

básicos da morfoloxía e 

sintaxe, aprezando as 

variantes e coincidencias 

que existen coa propia 

lingua. 

B2.6.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na 

flexión nominal latina, explicando as funcións que realizan dentro da 

oración e ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B2.6.2. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos de 

dificultade graduada, identificando as categorías gramaticais a que 

pertencen as diferentes palabras e explicando as funcións que realizan 

no contexto. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

7. Identificar aqueles 

aspectos e enfoques do 

texto vixentes na 

actualidade ou ben que 

consideramos superados e 

as razóns pertinentes. 

B5.7.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as partes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B5.7.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 

forma global. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

8. Traducir as oracións e os 

textos propostos con 

corrección á lingua propia. 

B5.8.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado 

de palabras que entrañen dificultade identificando entre varias 

acepcións o sentido máis adecuado para a tradución do texto. 

CD, 

CCL, 

SIEP 

9. Identificar os cambios 

fonéticos que se produciron 

na evolución do latín. 

B1.9.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se estuda 

na unidade ás palabras latinas propostas (simplificación das consoantes 

xeminadas latinas). 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 
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CEC 

B1.9.2 Deduce o significado das palabras das linguas do Estado español 

a partir dos étimos latinos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

10. Utilizar adecuadamente 

na propia lingua os 

latinismos estudados na 

unidade. 

B6.10.1. Comprende o significado dos principais latinismos e 

expresións latinas que se incorporaroná lingua falada. CEC, 

CD 

11. Coñecer o legado de 

Roma en Franza. 

B4.11.1. * Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos 

fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Europa 

(Franza), sinalando a súa influencia na Historia posterior. 

CD, 

CCL, 

CAA, 

CEC 

12. Coñecer o legado de 

Roma en Hispania. 

B4.12.1. Describe as características, os principais elementos e a función 

das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con 

exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a 

influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

CEC, 

CD, 

CAA, 

CSC 

B4.12.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións 

públicas romanas que forman parte do noso patrimonio, identificando a 

partir de elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada. 

CEC, 

CD, 

CAA, 

CSC 
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UNIDADE 8 MARZO 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Coñecer e explicar a 

composición e a evolución 

do exército romano ao longo 

da historia. 

B4.1.1. Describe en conexión coa historia os principais trazos do exército 

romano como factor imperialista e analiza a súa influencia no devir 

histórico posterior. 
CSC 

2. Coñecer a organización 

(armamento, retribucións, 

aprovisionamento, 

graduación, etc.) do exército 

romano. 

B4.2.1. Explica o papel e a función que desempeñou o exército na historia 

de Roma. 

CSC 

3. Analizar os posibles 

aspectos positivos e 

negativos que a historia do 

exército romano nos ensina. 

B4.3.1. * Compara a organización e o sistema militar de Roma coa 

organización de defensa dos países actuais, subliñando criticamente os 

aspectos semellantes e diferentes, que se encontren. 

CSC, 

CEC, 

CD 

4. Distinguir os diferentes 

tipos de palabras a partir do 

seu enunciado, recoñecendo 

os distintos formantes destas 

palabras. 

B2.4.1. Identifica polo seu enunciado diferentes tipos de palabras en latín, 

diferenciando unhas doutras e clasificándoas segundo a categoría e 

declinación. 

CCL, 

CAA 

B2.4.2. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos en que estean presentes. 

CCL, 

CAA 

5. Coñecer as declinacións, 

encadrar as palabras dentro 

da súa declinación e 

declinalas correctamente. 

B2.5.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente. CCL, 

CMCT 

6. Distinguir as oracións 

simples das compostas. 

B3.6.1. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións compostas, 

diferenciándoas con precisión das oracións simples e explicando en cada 

caso as súas características. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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7. Coñecer, identificar e 

traducir o léxico latino 

transparente, as palabras de 

maior frecuencia e os 

principais prefixos e sufixos. 

B5.7.1. Explica no léxico latino o significado que aportan o prefixo de- e os 

sufixos -men -minis. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B5.7.2. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a partir do 

contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B5.7.3 Identifica e explica términos transparentes, así como as palabras de 

maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traducíndoos 

correctamente á propia lingua. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B5.7.4. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos nos que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

8. Identificar e explicar os 

elementos léxicos latinos que 

permanecen nas linguas dos 

estudantes. 

B6.8.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común na lingua propia 

e explica a partir desta o seu significado. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEE 

B6.8.2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas romances 

aplicando as regras fonéticas de evolución. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEE 

B6.8.3. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEE 

9. Identificar os elementos 

básicos da morfoloxía e a 

sintaxe, aprezando as 

variantes e as coincidencias 

que existen coa propia 

lingua. 

B2.9.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión 

nominal latina, explicando as funcións que realizan dentro da oración e 

ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B2.9.2. Analiza morfológica y sintácticamente frases y los textos de 

dificultad graduada, identificando las categorías gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en 

el contexto. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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10. Identificar aqueles 

aspectos e enfoques do texto 

vixentes na actualidade ou 

ben que consideramos 

superados e as razóns 

pertinentes. 

B5.10.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B5.10.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma 

global. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

11. Traducir as oracións e 

textos propostos con 

corrección á lingua propia. 

B5.11.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado de 

palabras que entrañen dificultade identificando entre varias acepcións o 

sentido máis adecuado para a tradución do texto. 

CD, 

CCL, 

SIEP 

12. Identificar os cambios 

fonéticos que se produciron 

na evolución do latín. 

B1.12.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se estuda na 

unidade ás palabras latinas propostas (perda da vogal átona postónica). 

CCL, 

CMCT 

B1.12.2. Deduce o significado das palabras das linguas do Estado español a 

partir dos étimos latinos. 

CCL, 

CMCT 

13. Utilizar adecuadamente 

na propia lingua os 

latinismos estudados na 

unidade. 

B6.13.1. Comprende o significado dos principais latinismos e expresións 

latinas que se incorporaron á lingua falada. CCL, 

CD 

14. Coñecer o legado de 

Roma no Benelux. 

B4.14.1. *Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos 

fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Europa 

(Benelux), sinalando a súa influencia na historia posterior. 

CEC, 

CSC, 

CD 

15. Coñecer o legado de 

Roma en Hispania. 

B4.15.1. Describe as características, os principais elementos e a función das 

grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con exemplos a 

importancia para o desenvolvemento do Imperio e a influencia en modelos 

urbanísticos posteriores. 

CD, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

B4.15.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións públicas 

romanas que forman parte do noso patrimonio, identificando a partir de 

elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada. 

CD, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 
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UNIDADE 9 ABRIL 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Coñecer e comparar as 

características da relixiosidade 

e a relixión latina coas actuais. 

B4.1.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, explicando 

os trazos que lle son propios. 

CEC, 

CD, 

SIEP 

2. Coñecer os deuses e deusas, 

mitos e heroes latinos e 

establecer comparanzas entre 

os mitos e heroes antigos e os 

actuais. 

B4.2.1. Identifica os principais deuses e deusas e heroes da mitoloxía 

grecolatina, sinalando os trazos que os caracterizan, os seus atributos e o seu 

ámbito de influencia, explicando a súa xenealoxía e establecendo relacións 

entre os diferentes deuses. 

CEC, 

CD, 

SIEP 

B4.2.2. * Compara os mitos da antigüidade clásica e os pertencentes a 

outras culturas, así como o tratamiento na literatura ou na tradición 

relixiosa. 

CEC, 

CD, 

SIEP 

3. Coñecer a morfoloxía do 

participio latino. Coñecer as 

formas de indicativo (perfecto, 

pluscuamperfecto e futuro 

perfecto) do sistema de 

perfecto en voz pasiva. 

B2.3.1. Clasifica verbos segundo a conxugación partindo do seu enunciado 

e describindo os trazos polos que se recoñecen os distintos modelos de 

flexión verbal. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B2.3.2. Explica o enunciado dos verbos de paradigmas regulares 

identificando as formas que se utilizan para formalo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B2.3.3 Distingue formas persoais e non persoais dos verbos explicando os 

trazos que permiten identificalas e definindo os criterios para facelo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B2.3.4. Declina e/ou conxuga de forma correcta palabras propostas segundo 

a categoría, explicando e ilustrando con exemplos as características que 

diferencian os conceptos de conxugación e declinación. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

4. Coñecer os valores e usos 

sintácticos do participio e a 

súa aplicación correcta na 

B3.4.1. Identifica as distintas funcións que realizan as formas non persoais 

(infinitivo e participio) dentro da oración comparando distintos exemplos de 

uso. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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tradución. B3.4.2. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións compostas, 

diferenciándoas con precisión das oracións simples e explicando en cada 

caso as súas características. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B3.4.3. Recoñece, analiza e traduce de forma correcta as construccións de 

infinitivo e participio máis frecuentes relacionándoas con construccións 

análogas existentes en outras linguas que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

5. Coñecer, identificar e 

traducir o léxico latino 

transparente, as palabras de 

maior frecuencia e os 

principais prefixos e sufixos. 

B5.5.1. Explica no léxico latino o significado que aportan o prefixo trans- e 

o sufixo -mentum. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B5.5.2. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a partir do 

contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B5.5.3. Identifica e explica términos transparentes, así como as palabras de 

maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traducíndoos 

correctamente á propia lingua. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B5.5.4. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos en que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

6. Identificar e explicar os 

elementos léxicos latinos que 

permanecen nas linguas dos 

estudantes. 

B5.6.1. Identifica a etimología de palabras de léxico común na lingua propia 

e explica a partir desta o seu significado. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

SIEP, 

CD 

B5.6.2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas romances 

aplicando as regras fonéticas de evolución. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

SIEP, 

CD 
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B5.6.3. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

SIEP, 

CD 

7. Identificar os elementos 

básicos da morfoloxía e 

sintaxe, aprezando as variantes 

e coincidencias que existen 

coa propia lingua. 

B2.7.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión 

nominal latina, explicando as funcións que realizan dentro da oración e 

ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B2.7.2 Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos de dificultade 

graduada, identificando as categorías gramaticais ás que pertencen as 

diferentes palabras e explicando as funcións que realizan no contexto. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

8. Identificar aqueles aspectos 

e enfoques do texto vixentes 

na actualidade ou ben que 

consideramos superados e as 

razóns pertinentes. 

B5.8.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B5.8.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma 

global. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

9. Traducir as oracións e 

textos propostos con 

corrección á lingua propia. 

B5.9.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado de 

palabras que entrañen dificultade identificando entre varias acepcións o 

sentido máis adecuado para a tradución do texto. 

CD, 

CCL, 

CAA 

10. Identificar os cambios 

fonéticos que se produciron na 

evolución do latín. 

B1.10.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se estuda na 

unidade ás palabras latinas propostas (ŏ breve tónica latina / ĕ breve tónica 

latina). 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B1.10.2. Deduce o significado das palabras das linguas do Estado español a 

partir dos étimos latinos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

11. Utilizar adecuadamente na 

propia lingua os latinismos 

estudiados na unidade. 

B6.11.1. Comprende o significado dos principais latinismos e expresións 

latinas que se incorporaron á lingua falada. 

CD, 

CCL, 

CAA 
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12. Coñecer o legado de Roma 

en Alemania. 

B4.12.1. * Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos 

fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Europa 

(Alemania), sinalando a súa influencia na historia posterior. 

CEE, 

CSC, 

CAA 

13. Coñecer o legado de Roma 

en Hispania. 

B4.13.1. Describe as características, os principais elementos e a función das 

grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con exemplos a súa 

importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en 

modelos urbanísticos posteriores. 

CEE, 

CSC, 

CD, 

SIEP 

B4.13.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións públicas 

romanas que forman parte do noso patrimonio , identificando a partir de 

elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada 

CEE, 

CSC, 

CD, 

SIEP 

 

 

UNIDADE 10 MAIO (1ª quincena) 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Coñecer os conceptos e as 

nocións básicas do dereito 

romano, o procedimento 

xudicial, a evolución e a 

pervivencia do dereito romano e 

os principais xuristas romanos. 

Valorar a aportación de Roma ao 

dereito actual. 

B4.1.1. Elabora esquemas conceptuais, cadros sinópticos e resumos sobre 

o dereito romano e a súa aportación ao dereito moderno. 

B4.1.2.* Identifica os principais xuristas romanos 

B4.1.3. * Compara o sistema xudicial romano co actual, sinalando os 

aspectos novidosos e identificando aqueles aspectos do modelo romano 

que aínda se poden considerar vixentes. 

CEC, 

CSC, 

CAA 

 

2. Identificar e analizar as formas 

que presenta o infinitivo latino. 

B2.21. Clasifica verbos segundo a conxugación partindo do enunciado e 

describindo os trazos polos que se recoñecen os distintos modelos de 

flexión verbal. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B2.2.2. Explica o enunciado dos verbos de paradigmas regulares 

identificando as formas que se utilizan para formalo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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B2.23. Distingue formas persoais e non persoais dos verbos explicando os 

trazos que permiten identificalas e definindo os criterios para facelo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

3. Formar os diversos infinitivos 

latinos a partir do enunciado 

verbal. 

B2.3.1. Declina e/ou conxuga de forma correcta palabras propostas 

segundo a súa categoría, explicando e ilustrando con exemplos as 

características que diferencian os conceptos de conxugación e 

declinación. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

4. Coñecer as funcións e os usos 

sintácticos do infinitivo e a súa 

aplicación correcta na tradución. 

B3.4.1. Identifica as distintas funcións que realizan as formas non 

persoais (infinitivo e participio) dentro da oración comparando distintos 

exemplos de uso. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B3.4.2. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións compostas, 

diferenciándoas con precisión das oracións simples e explicando en cada 

caso as súas características. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B3.4.3. Recoñece, analiza e traduce de forma correcta as construccións de 

infinitivo e participio máis frecuentes relacionándoas con construccións 

análogas existentes noutras linguas que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

 

 

 

5. Coñecer, identificar e traducir 

o léxico latino transparente, as 

palabras de maior frecuencia e os 

principais prefixos e sufixos. 

B6.5.1. Explica no léxico latino o significado que aportan o prefixo ex- e 

os sufixos -tas / -itas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

B6.5.2. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a partir 

do contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

B6.5.3 Identifica e explica términos transparentes, así como as palabras 

de maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traducíndoos 

correctamente á propia lingua. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

B6.5.4. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos nos que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 
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SIEP 

6. Identificar e explicar os 

elementos léxicos latinos que 

permanecen nas linguas dos 

estudantes. 

B6.6.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común na lingua 

propia e explica a partir desta o significado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

B6.6.2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas 

romances aplicando as regras fonéticas de evolución. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

B6.6.3. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

7. Identificar os elementos 

básicos da morfoloxía e sintaxe, 

aprezando as variantes e as 

coincidencias que existen coa 

propia lingua. 

B3.7.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na 

flexión nominal latina, explicando as funcións que realizan dentro da 

oración e ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B3.7.2. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos de 

dificultade graduada, identificando as categorías gramaticais ás que 

pertencen as diferentes palabras e explicando as funcións que realizan no 

contexto. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

8. Identificar aqueles aspectos e 

enfoques do texto vixentes na 

actualidade ou ben que 

consideramos superados e as 

razóns pertinentes. 

B5.8.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

B5.8.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 

forma global. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

9. Traducir as oracións e os 

textos propostos con corrección á 

B5.9.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado de 

palabras que entrañen dificultade identificando entre varias acepcións o 

CD, 

CCL, 

SIEP 
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lingua propia. sentido máis adecuado para a tradución do texto. 

10. Identificar os cambios 

fonéticos que se produciron na 

evolución do latín. 

B1.10.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se estuda 

na unidade ás palabras latinas propostas (o f- inicial latino ante vogal 

pasou a h- en castelán e mantense en catalán e en galego). 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

B1.10.2 Deduce o significado das palabras das linguas do Estado español 

a partir dos étimos latinos. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

11. Utilizar adecuadamente na 

propia lingua os latinismos 

estudados na unidade. 

B6.11.1. Comprende o significado dos principais latinismos e expresións 

latinas que se incorporaron á lingua falada. 

CD, 

CEC, 

CCL 

12. Coñecer o legado de Roma 

en Austria. 

B.4.12.1. * Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos 

fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Europa 

(Austria), sinalando a súa influencia na historia posterior. 

CEC, 

CD, 

CSC 

13. Coñecer o legado de Roma 

en Hispania. 

B.4.13.1. Describe as características, os principais elementos e a función 

das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con 

exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa 

influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

CEC, 

CD, 

CSC, 

CAA 

B.4.13.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións 

públicas romanas que forman parte do noso patrimonio, identificando a 

partir de elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada. 

CEC, 

CD, 

CSC, 

CAA 
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UNIDADE 11 MAIO (2ª quincena) 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Identificar os principais 

pobos e características da 

Hispania prerromana. 

B.4.1.1. Explica a romanización de Hispania, describindo as súas causas e 

delimitando as súas  fases, de xeito especial o referido a Gallaecia 
CSC, 

CEC 

2. Coñecer as principais 

etapas no proceso de 

conquista de Hispania. 

B.4.2.1. Elabora esquemas conceptuais, cadros sinópticos e resumos das 

principais etapas no proceso de conquista de Hispania, así como os seus fitos 

máis importantes, de xeito especial Gallaecia. 

CSC, 

CMCT, 

CAA 

3. Identificar as desinencias 

persoais e as formas do 

subxuntivo de verbos das 

catro conxugacións e do 

presente do verbo sum. 

B2.3.1. Clasifica verbos segundo a conxugación partindo do enunciado e 

describindo os trazos polos que se recoñecen os distintos modelos de flexión 

verbal. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B2.3.2. Explica o enunciado dos verbos de paradigmas regulares identificando 

as formas que se utilizan para formalo. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B2.3.3. Conxuga as formas verbais de subxuntivo aplicando correctamente os 

paradigmas correspondentes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

4. Traducir correctamente as 

formas verbais estudadas 

nas oracións e os textos 

propostos. 

B3.4.1. Recoñece, analiza e traduce de forma correcta as formas verbais de 

subxuntivo máis frecuentes relacionándoas con construccións análogas 

existentes noutras linguas que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

5. Coñecer a morfoloxía dos 

compostos do verbo sum. 

B2.5.1. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos nos que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

6. Coñecer, identificar e 

traducir o léxico latino 

B6.6.1. Explica no léxico latino o significado que aportan os prefixos prae- e 

pro-, e o sufixo -ilis / -bilis. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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transparente, as palabras de 

maior frecuencia e os 

principais prefixos e 

sufixos. 

B6.6.2. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a partir do 

contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 
CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B6.6.3 Identifica e explica términos transparentes, así como as palabras de 

maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traduciéndoos 

correctamente á propia lingua. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B6.6.4. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos nos que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

7. Identificar e explicar os 

elementos léxicos latinos 

que permanecen nas linguas 

dos estudantes. 

B6.7.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común na lingua propia e 

explica a partir desta o significado. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B6.7.2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas romances 

aplicando as regras fonéticas de evolución. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B6.7.3. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

8. Identificar os elementos 

básicos da morfoloxía e 

sintaxe, aprezando as 

variantes e as coincidencias 

que existen coa propia 

lingua. 

B2..1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión 

nominal latina, explicando as funcións que realizan dentro da oración e 

ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B2.8.2. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e os textos de dificultade 

graduada, identificando as categorías gramaticais ás que pertencen as 

diferentes palabras e explicando as funcións que realizan no contexto. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

9. Identificar aqueles 

aspectos e enfoques do 

texto vixentes na 

actualidade ou ben que 

consideramos superados e 

as razóns pertinentes. 

B5.9.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B5.9.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma 

global. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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10. Traducir as oracións e 

textos propostos con 

corrección á lingua propia. 

B5.10.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado de 

palabras que entrañen dificultade identificando entre varias acepción el sentido 

máis adecuado para a tradución do texto. 

CD, 

CCL, 

SIEP 

11. Identificar os cambios 

fonéticos que se produciron 

na evolución do latín. 

B1.11.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se estuda na 

unidade ás palabras latinas propostas (evolución do grupo latino -ct-). 

CD, 

CCL, 

CEC, 

SIEP 

B1.11.2 Deduce o significado das palabras das linguas do Estado español a 

partir dos étimos latinos. 

CD, 

CCL, 

CEC, 

SIEP 

12. Utilizar adecuadamente 

na propia lingua os 

latinismos estudados na 

unidade. 

B6.12.1. Comprende o significado dos principais latinismos e expresións 

latinas que se incorporaron á lingua falada. 
CCL, 

CD, 

CEE 

13. Coñecer o legado de 

Roma na Europa do Este. 

B4.13.1. * Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais 

que caracterizan o proceso da romanización de Europa (do Leste), sinalando a 

influencia na historia posterior. 

CEC, 

CSC, 

CD 

14. Coñecer o legado de 

Roma en Gallaecia. 

B4.14.1. Describe as características, os principais elementos e a función das 

grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con exemplos a 

importancia para desenvolvemento do Imperio e a influencia en modelos 

urbanísticos posteriores. 

CEC, 

CSC, 

CD, 

SIEP 

B4.14.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións públicas 

romanas que forman parte do noso patrimonio, identificando a partir de 

elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada. 

CEC, 

CSC, 

CD, 

SIEP 
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UNIDADE 12 XUÑO 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Coñecer e explicar as 

principais etapas no proceso 

de conquista de Europa por 

Roma, así como os seus fitos 

máis importantes. 

B4.1.1. Describe os principais fitos históricos e os aspectos máis significativos 

da romanización en Europa e analiza a súa influencia no devir histórico 

posterior. 

CEC, 

CSC 

B4.1.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que 

caracterizan o proceso da romanización de Europa, sinalando a súa influencia 

na historia posterior do noso país. 

CEC, 

CSC 

2. Distinguir os diferentes 

tipos de palabras a partir do 

enunciado, recoñecendo os 

distintos formantes destas 

palabras. 

B2.2.1. Identifica polo enunciado diferentes tipos de palabras en latín, 

diferenciando unhas doutras e clasificándoas segundo a súa categoría e 

declinación. 

CCL, 

CAA 

B2.2.2. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos nos que estean presentes. 

CCL, 

CAA 

3. Coñecer as declinacións, 

encadrar as palabras dentro da 

declinación e declinalas 

correctamente. 

B2.3.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 
CLC, 

CMCT, 

SIEP 

4. Distinguir as oracións 

simples das compostas. 

B3.4.1. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións compostas, 

diferenciándoas con precisión das oracións simples e explicando en cada caso 

as súas características. 

CLC, 

CMCT, 

CAA 

5. Coñecer o significado dos 

verbos deponentes e 

semideponentes e a súa 

morfoloxía. Conxuga 

correctamente os verbos 

deponentes e semideponentes 

estudados. 

B2.5.1. Clasifica verbos segundo a conxugación partindo do enunciado e 

describindo os trazos polos que se recoñecen os distintos modelos de flexión 

verbal. 

CLC, 

CMC 

B2.5.2. Identifica as formas de verbos deponentes e semideponentes que se 

propoñan e forma as mesmas a partir do enunciado verbal. CLC, 

CMC 
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6. Identifica, analiza, conxuga 

e traduce correctamente os 

tempos de eo e fero e os seus 

compostos. 

B2.6.1. Traduce ao galego diferentes formas verbais latinas comparando o seu 

uso en ambas linguas. 
CLC, 

CMCT, 

SIEP 

7. Coñecer, identificar e 

traducir o léxico latino 

transparente, as palabras de 

maior frecuencia e os 

principais prefixos e sufixos. 

B5.7.1. Explica no léxico latino o significado que aportan os prefixos sub- e 

in-, e o sufixo -ax -acis. 

CLC, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

B5.7.2. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a partir do 

contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 

CLC, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

B5.7.3. Identifica e explica términos transparentes, así como as palabras de 

maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traducíndoos 

correctamente á propia lingua. 

CLC, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

B5.7.4. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos nos que estean presentes. 

CLC, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

8. Identificar e explicar os 

elementos léxicos latinos que 

permanecen nas linguas dos 

estudiantes. 

B6.8.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común na lingua propia e 

explica a partir desta o seu significado. 

CLC, 

CMCT, 

SIEP 

B6.8.2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas romances 

aplicando as regras fonéticas de evolución. 
CLC, 

CMCT, 

SIEP 

9. Identificar os elementos 

básicos da morfoloxía e a 

sintaxe, aprezando as 

variantes e as coincidencias 

que existen coa propia lingua. 

B6.9.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión 

nominal latina, explicando as funcins que realizan dentro dá oración e 

ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CLC, 

CMCT, 

SIEP 

B6.9.2 Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos de dificultade 

graduada, identificando as categorías gramaticais ás que pertencen as 

diferentes palabras e explicando as funcións que realizan no contexto. 

CLC, 

CMCT, 

SIEP 
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10. Identificar aqueles 

aspectos e enfoques do texto 

vixentes na actualidade ou 

ben que consideramos 

superados e as razóns 

pertinentes. 

B6.10.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

CLC, 

CMCT, 

CAA 

B6.10.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma 

global. 

CLC, 

CMCT, 

CAA 

11. Traducir as oracións e 

textos propostos con 

corrección á lingua propia. 

B5.11.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado de 

palabras que entrañen dificultade identificando entre varias acepcións o 

sentido máis adecuado para a tradución do texto. 

CD, 

CLC, 

CAA 

12. Identificar os cambios 

fonéticos que se produciron 

na evolución do latín. 

B1.12.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se estuda na 

unidade ás palabras latinas propostas (o s inicial latino seguido doutra 

consoante desenvolveu unha vogal -e protética). 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B1.12.2. Deduce o significado das palabras das linguas do Estado español a 

partir dos étimos latinos. 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

13. Utilizar adecuadamente na 

propia lingua os latinismos 

estudados na unidade. 

B6.13.1. Comprende o significado dos principais latinismos e expresións 

latinas que se incorporaron á lingua falada. 

CLC, 

SIEP, 

CEC 

14. Coñecer o legado de 

Roma en Grecia. 

B4.14.1. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais 

que caracterizan o proceso da romanización de Europa (Grecia), sinalando a 

influencia na historia posterior. 

CD, 

CEC, 

CSC 

15. Coñecer o legado de 

Roma en Hispania. 

B4.15.1. Describe as características, os principais elementos e a función das 

grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con exemplos a súa 

importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos 

urbanísticos posteriores. 

CEC, 

CSC, 

SIEP, 

CD 

B4.15.2. Localiza nun mapa os principais ex emplos de edificacións públicas 

romanas que forman parte do noso patrimonio, identificando a partir de 

elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada. 

CEC, 

CSC, 

SIEP, 

CD 
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2.2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Evidentemente, e tendo en conta o anterior, seguimos o marcado polas disposicións, en concreto o Decreto 86/2015. 

Temos que considerar que a avaliación é unha actividade imprescindible nas tarefas docentes. Toda acción educativa 

debe ir acompañada dun proceso que valore e introduza propostas de mellora e que guíe e informe aos participantes 

(profesorado, alumnado…) sobre o desenvolvemento dos procesos educativos e das súas posibles modificacións. 

Plantexamos a avaliación como unha actividade cunha dimensión estimativa e investigadora, que facilita o cambio 

educativo e o desenvolvemento profesional dos docentes. 

A avaliación proposta neste curso e materia, atendendo ao sinalado sobre as competencias, identifícase coas seguintes 

características: debe ser continua, durante todo o proceso educativo; integradora, tendo en conta as capacidades 

xerais establecidas nos obxectivos na etapa e na materia de latín; formativa, cualitativa e contextualizada, vinculada 

ao seu entorno e a un proceso concreto de ensino e aprendizaxe. 

Con estas premisas, reproducimos en función dos bloques sinalados os criterios de avaliación seguindo o disposto no 

Decreto 86/2015, para o cal remitimos, dada a súa extensión, sobre a correspondencia cos estándares: 

 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 

B1.1. Coñecer e localizar en mapas o marco xeográfico da lingua latina. 

B1.2. Identificar o indoeuropeo como a lingua nai da mayoría das linguas faladas en Europa hoxe. 

B1.3. Agrupar as linguas indoeuropeas en familias lingüísticas e localizalas nun mapa. 

B1.4. Coñecer as orixes das linguas faladas no Estado español, clasificalas e localizalas, e delimitar o marco 

xeográfico das linguas romances faladas no mundo, recoñecendo as súas características. 

B1.5. Distinguir as principais etapas na evolución do latín e recoñecer e identificar palabras patrimoniais, cultismos e 

semicultismos. 

B1.6. Coñecer e aplicar as regras fundamentais da evolución fonética, e recoñecer os procesos de evolución 

semántica do latín ao galego e ao castelán partindo dos étimos latinos. 

 

Bloque 2. Sistema de lingua latina: elementos básicos 

B2.1. Recoñecer sistemas de escritura e distinguilos do alfabeto. 

B2.2. Distinguir as fases da evolución do alfabeto latino, desde a súa orixe ata o alfabeto da época clásica. 

B2.3. Coñecer a orixe do alfabeto nas linguas modernas. 

B2.4. Coñecer e aplicar con corrección as normas básicas da pronuncia en latín e distinguir os seus tipos. 

 

Bloque 3. Morfoloxía 

B3.1. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras. 

B3.2. Distinguir os tipos de palabras a partir do seu enunciado. 



49 
 

B3.3. Comprender o concepto de declinación e conxugación. 

B3.4. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa categoría e declinación, enuncialas e declinalas con 

corrección. 

B3.5. Coñecer as conxugacións, encadrar os verbos dentro da súa conxugación, enuncialos e conxugalos 

correctamente. 

B3.6. Analizar o funcionamento dos temas verbais latinos de presente e de perfecto, e recoñecer as formas dos tempos 

verbais formados a partir deles, tanto en activa como en pasiva. 

B3.7. Diferenciar formas persoais e non persoais do verbo, e recoñecer as categorías gramaticais presentes en cada 

unha. 

B3.8. Traducir ao galego as formas verbais latinas, e comparar os sistemas verbais. 

 

Bloque 4. Sintaxe 

B4.1. Coñecer e analizar as función das palabras na oración. 

B4.2. Coñecer os nomes dos casos latinos, identificar as principais función que realizan na oración e saber traducir os 

casos ao galego adecuadamente. 

B4.3. Recoñecer as regras de concordancia na lingua latina e a súa correspondencia no galego. 

B4.4. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple. 

B4.5. Distinguir as oracións simples das oracións das compostas e, dentro destas últimas, as coordinadas das 

subordinadas. 

B4.6. Coñecer as función das formas non persoais nas oracións: infinitivo e participio. 

B4.7. Identificar, distinguir e traducir correctamente as construcións de infinitivo e participio máis frecuentes. 

 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte e civilización 

B5.1.Coñecer os feitos históricos das etapas da historia de Roma, encadralos no seu periodo correspondente e realizar 

eixes cronolóxicos. 

B5.2. Coñecer os feitos históricos principais da romanización de Hispania e de Gallaecia, e realizar eixes 

cronolóxicos. 

B5.3.Recoñecer as pegadas da romanización nos principais depósitos arqueolóxicos e museos. 

B5.4. Coñecer a organización política e social de Roma e recoñecer o seu mantemento actual. 

B5.5. Coñecer as principais divindades e héroes da mitoloxía grecolatina. 

B5.6. Coñecer divindades, mitos, héroes e lendas latinas principais, e establecer semellanzas e diferenzas entre os 

mitos e os héroes antigos e actuais. 

B5.7.Coñecer e comparar coas actuais as características da relixiosidade e da relixión latinas, os cultos privados e os 

ritos funerarios. 



50 
 

B5.8.Coñecer as características fundamentais da arte romana e describir algunas das súas manifestacións máis 

importantes. 

B5.9.Identificar os trazos máis destacados das edificacións públicas e do urbanismo romano, e sinalar a súa presenza 

dentro do patrimonio histórico do Estado español e Europa. 

B5.10.Describir a estrutura e o funcionamento do exército romano, e distinguir as etapas da súa evolución. 

 

Bloque 6. Textos 

B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos fonolóxicos, morfolóxicos, síntácticos e léxicos da lingua latina para a 

interpretación, a tradución e a retroversión de textos de dificultade progresiva. 

B6.2. Comparar as estruturas latinas coas das linguas propias. 

B6.3. Usar correctamente manuais e diccionarios, recoñecendo e analizando toda a información que proporcionan. 

B6.4. Realizar a través dunha lectura comprensiva a análise e o comentario de contido e da estrutura de textos latinos 

orixinais, adaptados ou traducidos. 

B6.5. Redactar en lingua latina pequenos textos de produción propia. 

B6.6. Realizar pequenos coloquios en latín con frases sinxelas e de dificultade progresiva. 

 

Bloque 7. Léxico 

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico latino transparente e as palabras de maior frecuencia. 

B7.2. Distinguir e coñecer o significado dos principais prefixos e sufixos que interveñen na composición e na 

derivación culta. 

B7.3. Establecer mediante mecanismos de inferencia as relación existentes entre determinados étimos latinos e os 

derivados en linguas romances. 

B7.4 Identificar e explicar os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas do estudantado. 

B7.5. Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso actual e saber empregalas no contexto axeitado. 

 

Procedementos de avaliación 

A avaliación abordarase atendendo ás consideracións e aos puntos marcados pola normativa vixente para a educación 

secundaria e basearase na consecución das competencias clave, na adquisición dos coñecementos e contidos 

programados para o curso e no logro dos obxectivos da materia. Esta avaliación será continua, aínda que pola 

organización do curso escolar realizarase por trimestres. Isto permitirá artellar as medidas de recuperación, de seren 

necesarias, adecuadas ao longo do curso. En relación con isto hai que indicar: 

-Avaliación Ordinaria 
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Tres sesións de avaliación, unha por trimestre, nas que se irán comprobando o grao de consecución das competencias, 

contidos, recuperación de matéria pendente de avaliacións anteriores, e obxectivos. Cando se avalie positivamente 

unha avaliación, consideraranse recuperadas as anteriores. 

-Avaliación Extraordinaria 

Se as avaliacións ordinarias diagnostican o fracaso do proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado ao longo do curso, 

realizarase unha proba extraordinária en setembro que incluiría os contidos mínimos para a avaliación positiva. 

 

Instrumentos de avaliación 

Tendo en conta o anterior, os instrumentos serán: 

1. Esquemas e resumos de textos e comentarios dos mesmos. 

2. Actividades de busca de fontes diversas, incluídas as TIC, e comentários de textos, mensaxes ou imaxes. 

3. Actividades sobre etimoloxías das palabras aplicando as regras evolutivas e coñecemento e comparación cós 

termos herdados, distinguindo os patrimoniais dos cultismos. 

4. Actividades sobre formacións de palabras e coñecemento de vocabulários específicos. 

5. Emprego de latinismos en distintos textos. 

6. Comprensión e uso dos paradigmas latinos. 

7. Prácticas elementais de análise morfosintáctica e tradución e retroversión correspondentes. 

8. Uso das TIC como instrumento para a realización de tarefas, central ou complementário em función das mesmas. 
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3.  2º DE BACHARELATO LATÍN 

3.1. Temporalización 

 

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 Latin; 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.  

Gramática 

Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e 

irregulares. 

Realizar a análise morfolóxica das palabras dun texto latino e 

enuncialas. 

Identificar, declinar e traducir toda as formas nominais e 

pronominais. 

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., 

3.3.1.,3.4.1., 3.5.1.,  

 

Bloque 3. Roma: 

historia, cultura, 

arte e 

civilización. 

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. 

4.1.1., 4.2.1., 4.3.1., 

4.3.2., 4.4.1., 4.5.1., 

4.5.2. 

Bloque 4. Léxico 

e toponimia. 

Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico 

e filosófico. 

5.5.1., 5.5.2., 5.5.3., 

5.5.4., 5.5.5. 

Bloque 5. Textos Tradución e interpretación de textos latinos.  

Comentario e análise histórica, lingüística e literaria de textos 

latinos orixinais. Coñecemento do contexto social, cultural e 

histórico dos textos traducidos. 

6.1.1., 6.2.1., 6.2.2., 

6.3.1., 6.4.1., 
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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.  

Gramática 

Identificar, conxugar, traducir e efectuar a retroversión de todas as 

formas verbais. 

Coñecer e aplicar os coñecementos da sintaxe nominal e 

pronominal para a tradución de textos latinos. 

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., 

3.3.1., 3.4.1., 3.5.1.,  

Bloque 3. 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., 4.3.1., 

4.3.2., 4.4.1., 

4.5.1. ,4.5.2. 

Bloque 4. Léxico e 

toponimia. 

Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua. 

 

5.5.1., 5.5.2., 5.5.3., 

5.5.4., 5.5.5. 

Bloque 5. Textos Identificación das características formais dos textos. 6.1.1., 6.2.1., 6.2.2., 

6.3.1., 6.4.1., 

 

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. 

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. 

 

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., 

3.3.1. ,3.4.1., 3.5.1.,  

 

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

arte e civilización. 

historiografía, 

lírica, oratoria, comedia e fábula. 

 

4.3.2., 4.4.1., 

4.5.1. ,4.5.2. 

Bloque 4. Léxico e 

toponimia. 

Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á 

literaria. 

5.5.1., 5.5.2., 5.5.3., 

5.5.4., 5.5.5. 

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., 6.2.2., 

6.3.1., 6.4.1., 

 

3.2. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 

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 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. 
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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.  

 

3.3.Procedementos e instrumentos de avaliación 

Procedementos de avaliación: 

A avaliación abordarase atendendo ás consideracións e aos puntos marcados pola normativa vixente para a educación 

secundaria e basearase na consecución das competencias clave, na adquisición dos coñecementos e contidos 

programados para o curso e no logro dos obxectivos da materia. Esta avaliación será continua, aínda que pola 

organización do curso escolar realizarase por trimestres. Isto permitirá artellar as medidas de recuperación, de seren 

necesarias, adecuadas ao longo do curso. En relación con isto hai que indicar: 

-Avaliación Ordinaria 

Tres sesións de avaliación, unha por trimestre, nas que se irán comprobando o grao de consecución das competencias, 

contidos, recuperación de matéria pendente de avaliacións anteriores, e obxectivos. Cando se avalie positivamente 

unha avaliación, consideraranse recuperadas as anteriores. 

-Avaliación Extraordinaria 

Se as avaliacións ordinarias diagnostican o fracaso do proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado ao longo do curso, 

realizarase unha proba extraordinária en setembro que incluiría os contidos mínimos para a avaliación positiva. 
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Instrumentos de avaliación: 

Tendo en conta o anterior, os instrumentos serán: 

1.Esquemas e resumos de textos e comentarios dos mesmos. 

2.Actividades de busca de fontes diversas, incluídas as TIC, e comentários de textos, mensaxes ou imaxes. 

3.Actividades sobre etimoloxías das palabras aplicando as regras evolutivas e coñecemento e comparación cós termos 

herdados, distinguindo os patrimoniais dos cultismos. 

4.Actividades sobre formacións de palabras e coñecemento de vocabulários específicos. 

5. Emprego de latinismos en distintos textos. 

6.Comprensión e uso dos paradigmas latinos. 

7.Prácticas elementais de análise morfosintáctica e tradución e retroversión correspondentes. 

8.Uso das TIC como instrumento para a realización de tarefas, central ou complementário em función das mesmas. 
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GREGO                                                                                                        

4. 1º DE BACHARELATO GREGO 

4.1.Temporalización e grao mínimo de consecución para superar a materia 

(NOTA: UN ASTERISCO, DE FIGURAR NALGÚN ESTÁNDAR, INDICA QUE NON É GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA).  

 

UNIDADE 1 SETEMBRO 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Coñecer e localizar en 

mapas o marco 

xeográfico da lingua 

latina e das linguas 

romances de Europa. 

B.1.1. Localiza nun mapa o marco xeográfico da lingua latina e a súa 

expansión delimitando os seus ámbitos de influencia e ubicando con 

precisión puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos 

pola súa relevancia histórica. 

CSC, 

CEC 

2. Coñecer as orixes das 

linguas faladas na 

Península Ibérica, 

clasificalas e localizalas 

nun mapa. 

B.1.2.1. Identifica as linguas que se falan na Península Ibérica, 

diferenciando pola súa orixe romances e non romances e delimitando nun 

mapa as zonas nas que se utilizan. 
CSC, 

CEC 

3. Coñecer diferentes 

sistemas de escritura e 

distinguilos do alfabeto. 

B.1.3.1.* Recoñece diferentes tipos de escritura, clasificándoos consonte á 

súa natureza e a súa función, e describindo os trazos que distinguen uns 

doutros. 

CSC, 

CEC, 

CMCT 

4. Coñecer a orixe do 

alfabeto latino e a súa 

expansión nas linguas 

modernas. 

B.1.4.1. Explica a orixe do alfabeto latino describindo a evolución e 

adaptación dos signos do alfabeto grego. CCL, 

CEC 

5. Recoñecer os 

grafemas e fonemas do 

latín e as súas principais 

B.1.5.1. Le coa pronunciación e a acentuación correcta textos latinos 

identificando e reproducindo exemplos de diferentes tipos de 

pronunciación. 

CCL, 

CAA 
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normas de acentuación. 

6.  Saber os elementos 

fundamentais da 

morfoloxía latina, tanto 

do sistema nominal como 

verbal. 

B.1.6.1. Distingue palabras variables e invariables explicando os trazos que 

permiten identificalas e definindo os criterios para facelo. 
CCL, 

CAA 

7. Identificar os cambios 

fonéticos que se 

produciron na evolución 

do latín. 

B.1.7.1. Aplica correctamente as regras de evolución do latín que se estudia 

na unidade ás palabras latinas propostas (pérdida de -m latina). 

B.1.7.2. Deduce o significado das palabras das linguas do Estado español a 

partir dos étimos latinos 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

8. Utilizar 

adecuadamente na propia 

lingua os latinismos 

estudados na unidade. 

B.6.8.1. Comprende o significado dos principais latinismos e expresións 

latinas que se incorporaron á lingua falada. CCL, 

CEC 

9. Identificar os 

principais xentilicios de 

orixe latina estuiados na 

unidade. 

B.6.9.1. Coñece e utiliza correctamente os xentilicios de orixe latina 

estudados na unidade. CCL, 

CEC 
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UNIDADE 2 OUTUBRO 

 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Coñecer os feitos 

históricos dos períodos da 

historia de Roma, 

encadralos no seu período 

correspondente e realizar 

eixes cronolóxicos. 

B.1.1. Describe o marco histórico no que xorde e se desenvolve a 

civilización romana sinalando distintos períodos dentro do mesmo. 

B.1.2. * Identifica para cada un deles as conexións máis importantes que 

presentan con outras civilizacións. 

CSC, 

CEC, 

CMCT 

B.1.3. Distingue as diferentes etapas da historia de Roma, explicando os 

seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas 

a outras. 

CSC, 

CEC, 

CMCT 

B.1.4. Elabora esquemas conceptuais e cadros sinópticos cos aspectos 

históricos relativos ás oríxes de Roma e o período da monarquía. 

CSC, 

CEC, 

CMCT 

2.  Distinguir os diferentes 

tipos de palabras a partir do 

seu enunciado, 

recoñeciendo os distintos 

formantes destas palabras. 

B2.1. Identifica polo enunciado diferentes tipos de palabras en latín, 

diferenciando unhas doutras e clasificándoas segundo a súa categoría e 

declinación. 

CCL, 

CAA 

B.2.2. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos nos que estean presentes. 

CCL, 

CAA 

3. Coñecer as declinacións, 

encadrar as palabras dentro 

da súa declinación e 

declinalas correctamente. 

B.2.3.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 
CCL, 

SIEP, 

CMCT 

4. Identificar as desinencias 

persoais e as formas do 

B.2.4.1. Explica o uso dos temas verbais latinos identificando 

correctamente as formas derivadas de cada un deles. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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presente de indicativo 

activo de verbos das catro 

conxugacións latinas. 

B.24.2. Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu 

enunciado e describindo os trazos polos que se recoñecen os distintos 

modelos de flexión verbal. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B.2.4.3 Conxuga o presente de indicativo en voz activa aplicando 

correctamente os paradigmas correspondentes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

5.  Traducir correctamente 

as formas verbais estudadas 

nas oracións e textos 

propostos. 

B.5.5.1. Traduce ao galego diferentes formas verbais latinas comparando 

o seu uso en ambas linguas. 
CCL, 

CMCT, 

CAA 

6.  Coñecer o significado 

e o uso das principais 

preposicións. 

B.6.6.1. Identifica as formas dos casos das declinacións estudadas e as 

diversas funcións nas estruturas sintácticas do latín relacionándoas coas 

da lingua propia. 

CCL 

7. Traducir sintagmas 

preposicionais en que 

interveñan as mesmas. 

B.5.7.1. Traduce as preposicións estudadas nas oracións e textos da 

unidade. 

CCL, 

SIEP, 

CMCT 

8.  Coñecer, identificar e 

traducir o léxico latino 

transparente, as palabras de 

maior frecuencia e os 

principais prefixos e 

sufixos. 

B.5.8.1. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a partir 

do contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CEC 

B.5.8.2. Identifica e explica términos transparentes, así como as palabras 

de maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traducíndoos 

correctamente á propia lingua. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CEC 

9. Identificar e explicar os 

elementos léxicos latinos 

que permanecen nas 

linguas dos estudantes. 

B.6.9.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común na lingua 

propia e explica a partir desta o seu significado. 

CCL, 

CD, 

CEC, 

CMCT, 

CAA 
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B.6.9.2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas 

romances aplicando as regras fonéticas de evolución. 

CCL, 

CD, 

CEC, 

CMCT, 

CAA 

B.6.9.3. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

CCL, 

CD, 

CEC, 

CMCT, 

CAA 

10. Identificar os elementos 

básicos da morfoloxía e a 

sintaxe, aprezando as 

variantes e coincidencias 

que existen coa propia 

lingua. 

B.2.10.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na 

flexión nominal latina, explicando as funcións que realizan dentro da 

oración e ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CMCT, 

CCL, 

SIEP 

B.2.10.2. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos de 

dificultade graduada, identificando as categorías gramaticais ás que 

pertencen as diferentes palabras e explicando as funcións que realizan 

nol contexto. 

CMCT, 

CCL, 

SIEP 

11. Identificar aqueles 

aspectos e enfoques do 

texto vixentes na 

actualidade ou ben que 

consideramos superados e 

as razóns pertinentes. 

B.5.11.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CCL 

B.5.11.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 

forma global. 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CCL 

12. Traducir as oracións e 

os textos propostos con 

corrección á lingua propia. 

B.5.12.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado 

de palabras que entrañen dificultade identificando entre varias acepcións 

o sentido máis adecuado para a tradución do texto. 

CD, 

CCL 

13. Identificar os cambios 

fonéticos que se produciron 

na evolución do latín. 

B.1.13.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se 

estudia na unidade ás palabras latinas propostas (a -u final átona pasa a -

o). 

CCL, 

CMCT, 

CEC 
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B.1.13.2. Deduce o significado das palabras das linguas do Estado 

español a partir dos étimos latinos. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

14. Utilizar adecuadamente 

na propia lingua os 

latinismos estudados na 

unidade. 

B.6.14.1. Comprende o significado dos principais latinismos e expresións 

latinas que se incorporaron á lingua falada. CEC, 

CCL 

15. Recoñecer o 

significado cultural das 

calzadas romanas. 

B.4.15.1. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos 

fundamentais que caracterizan o proceso da romanización, sinalando a 

súa influencia na historia. 

CEC, 

CSC, 

CD 

B.4.15.2 Describe as características, os principais elementos e a función 

das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con 

exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa 

influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

CEC, 

CSC, 

CD 

16. Identificar as principais 

calzadas romanas de 

Hispania. 

B.4.16.1. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións 

públicas romanas que forman parte do noso patrimonio, identificando a 

partir de elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada. 

CSC, 

CEC, 

CD, 

CAA 

 

 

UNIDADE 3 NOVEMBRO 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   1. Coñecer os feitos 

históricos dos períodos da 

historia de Roma, 

encadralos no seu período 

correspondente e realizar 

eixes cronológicos. 

B.4.1.1. Describe o marco histórico no que xorde e se desenvolve a 

civilización romana sinalando distintos períodos dentro do mesmo. 

B.4.1.2.* Identifica para cada un deles as conexións máis importantes 

que presentan con outras civilizacións. 

CEC, 

CSC 

B.4.1.3. Distingue as diferentes etapas da historia de Roma, explicando 

os seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen nol paso 

dunhas a outras. 

CEC, 

CSC 



63 
 

B.4.1.4. Elabora esquemas conceptuais e cadros sinópticos cos aspectos 

históricos relativos ao período republicano e do proceso de creación das 

principais maxistraturas e leis que fundamentaron e definiron a 

República. 

CEC, 

CSC 

2.  Distinguir os diferentes 

tipos de palabras a partir do 

seu enunciado, recoñecendo 

os distintos formantes destas 

palabras. 

B.1.2.1. Identifica polo seu enunciado diferentes tipos de palabras en 

latín, diferenciando unhas doutras e clasificándoas segundo a súa 

categoría e declinación. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B.1.2.2. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos 

doutros términos nos que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

3. Coñecer as declinacións, 

encadrar as palabras dentro 

da súa declinación e 

declinalas correctamente. 

B.2.3.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra o paradigma de flexión 

correspondente. 

CCL, 

 MCT, 

 CAA 

4. Coñecer, identificar e 

traducir o léxico latino 

transparente, as palabras de 

maior frecuencia e os 

principais prefixos e 

sufixos. 

B.6.4.1. Explica no léxico latino o significado que aportan os sufixos 

preverbios. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.6.4.2. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a partir 

do contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.6.4.3 Identifica e explica términos transparentes, así como as palabras 

de maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traducíndoos 

correctamente á propia lingua. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.6.4.4. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos 

doutros términos nos que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

5.  Identificar e explicar os 

elementos léxicos latinos 

que permanecen nas linguas 

B.1.5.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común na lingua 

propia e explica a partir desta o seu significado. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

SIEP 
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do estudantado. B.1.5.2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas 

romances aplicando as regras fonéticas de evolución. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

SIEP 

B.1.5.3. Relaciona distintas palabras da misma familia etimolóxica ou 

semántica. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

SIEP 

6. Identificar as desinencias 

persoais e as formas do 

imperfecto de indicativo 

activo de verbos das catro 

conxugacións latinas e do 

verbo sum. 

B.2.6.1. Explica o uso dos temas verbais latinos identificando 

correctamente as formas derivadas de cada un deles. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.26.2. Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu 

enunciado e describindo os trazos polos que se recoñecen os distintos 

modelos de flexión verbal. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.26.3. Conxuga o imperfecto de indicativo en voz activa aplicando 

correctamente os paradigmas correspondentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

7.  Traducir correctamente 

as formas verbais estudadas 

nas oracións e os textos 

propostos. 

B.5.7.1. Traduce ao galego diferentes formas verbais latinas 

comparando o seu uso en ambas linguas. 
CCL, 

CMCT, 

SIEP 

8. Distinguir as oracións 

simples das compostas. 

B.3.8.1. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións compostas, 

diferenciándoas con precisión das oracións simples e explicando en 

cada caso as súas características. 

CCL 

9.  Identificar os elementos 

básicos da morfoloxía e a 

sintaxe, aprezando as 

variantes as coincidencias 

que existen coa propia 

lingua. 

B.3.9.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na 

flexión nominal latina, explicando as funcións que realizan dentro da 

oración e ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

B.3.9.2 Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos de 

dificultade graduada, identificando as categorías gramaticais ás que 

pertencen as diferentes palabras e explicando as funcións que realizan 

no contexto. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 
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10. Identificar aqueles 

aspectos e enfoques do texto 

vixentes na actualidade ou 

ben que consideramos 

superados e as razóns 

pertinentes. 

B.5.10.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 
CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.5.10.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 

forma global. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

11.  Traducir as oracións e 

textos propostos con 

corrección á lingua propia. 

B.5.11.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado 

de palabras que entrañen dificultade identificando entre varias acepcións 

o sentido máis adecuado para a tradución do texto. 

CD, 

CCL, 

SIEP 

12.  Identificar os cambios 

fonéticos que se produciron 

na evolución do latín. 

B.1.12.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se 

estuda na unidade ás palabras latinas propostas (o s inicial latino 

seguido doutra consoante desenvolveu unha vogal -e protética). 

CEC, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

B.1.12.2. Deduce o significado das palabras das linguas do Estado 

español a partir dos étimos latinos. 

CEC, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

13. Utilizar adecuadamente 

na propia lingua os 

latinismos estudados na 

unidade. 

B.6.13.1. Comprende o significado dos principais latinismos e 

expresións latinas que se incorporaron á lingua falada. 
CCL, 

CEC, 

CD 

14. Recoñecer as 

semellanzas dos problemas 

políticos, económicos e 

sociais da Roma antiga e da 

Europa actual. 

B.4.14.1. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos 

fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Europa e 

de Hispania, sinalando a súa influencia na historia posterior. 

CAA, 

SIEP, 

CD, 

CEE, 

CSC 

15. Coñecer o legado de 

Roma en Hispania. 

B.4.15.1. Describe as características, os principais elementos e a función 

das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con 

exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa 

influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

CAA, 

 SIEP, 

 CD, 

 CEE, 

 CSC 
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B.4.15.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións 

públicas romanas que forman parte do noso patrimonio, identificando a 

partir de elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada. 

CAA, 

SIEP, 

CD, 

CEE, 

CSC 

 

UNIDADE 4 DECEMBRO 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Coñecer os feitos 

históricos dos períodos 

da historia de Roma, 

encadralos no seu 

período correspondente 

e realizar eixes 

cronolóxicos. 

B.4.1.1. Describe o marco histórico no que xorde e se desenvolve a 

civilización romana sinalando distintos períodos dentro do mesmo. 

B.4.1.2.* Identifica para cada un deles as conexións máis importantes que 

presentan con outras civilizacións. 

CSC, 

CEC, 

CMCT 

B.4.1.3. Distingue as diferentes etapas da historia de Roma, explicando os 

seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso dunhas a 

outras. 

CSC, 

CEC, 

CMCT 

B.4.1.4. Elabora esquemas conceptuais, cadros sinópticos e resumos das 

dúas grandes fases que se deron no período do Imperio, así como das 

principais dinastías e os nomes dos emperadores, as súas aportacións e 

significado na historia de Roma, así como do proceso de descomposición 

do imperio romano e as súas principais causas. 

CSC, 

CEC, 

CMCT 

3. Coñecer as 

declinacións, encadrar 

as palabras dentro da 

súa declinación e 

declinalas 

correctamente. 

B.2.3.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 
CCL, 

CMCT, 

SIEP 

 

 

B.5.4.1.  Explica no léxico latino o significado que aportan os sufixos -ia 

e -tia, e a terminación -e. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 
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4. Coñecer, identificar e 

traducir o léxico latino 

transparente, as palabras 

de maior frecuencia e os 

principais prefixos e 

sufixos. 

CEC 

B.5.4.2. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a partir 

do contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

B.5.4.3. Identifica e explica términos transparentes, así como as palabras 

de maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traducíndoos 

correctamente á propia lingua. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

B.5.4.4. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos en que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

5. Identificar e explicar 

os elementos léxicos 

latinos que permanecen 

nas linguas do 

estudantado. 

B.6.5.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común na lingua 

propia e explica a partir desta o seu significado. 

CCL, 

CAA 

B.6..2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas romances 

aplicando as regras fonéticas de evolución. 

CCL, 

CAA 

B.6.5.3. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

CCL, 

CAA 

6. Identificar as 

desinencias persoais e as 

formas do futuro de 

indicativo activo de 

verbos das catro 

conxugacións latinas e 

do verbo sum. 

B.2.6.1. Explica o uso dos temas verbais latinos identificando 

correctamente as formas derivadas de cada un deles. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.2.6.2. Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu 

enunciado e describindo os trazos polos que se recoñecen os distintos 

modelos de flexión verbal. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.2.6.3. Conxuga o imperfecto de indicativo en voz activa aplicando 

correctamente os paradigmas correspondentes 

CCL, 

CMCT, 

CAA 



68 
 

7. Traducir 

correctamente as formas 

verbais estudadas nas 

oracións e textos 

propostos. 

B.5.7.1. Traduce ao galego diferentes formas verbais latinas comparando o 

seu uso en ambas linguas. 
CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

8. Identificar os 

elementos básicos da 

morfoloxía e sintaxe, 

aprezando as variantes e 

coincidencias que 

existen coa propia 

lingua. 

B.2.8.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na 

flexión nominal latina, explicando as funcións que realizan dentro da 

oración e ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.2.8.2. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos de 

dificultade graduada, identificando as categorías gramaticais ás que 

pertencen as diferentes palabras e explicando as funcións que realizan no 

contexto. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

9. Identificar aqueles 

aspectos e enfoques do 

texto vixentes na 

actualidade ou ben que 

consideramos superados 

e as razóns pertinentes. 

B.5.9.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.5.9.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 

forma global. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

10. Traducir as oracións 

e textos propostos con 

corrección á lingua 

propia. 

B.5.10.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado de 

palabras que entrañen dificultade identificando entre varias acepcións o 

sentido máis adecuado para a tradución do texto. 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

11. Identificar os 

cambios fonéticos que se 

produciron na evolución 

do latín. 

B.1.11.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se estuda 

na unidade ás palabras latinas propostas (evolución das grafías gregas ao 

latín e ás linguas romances). 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

B.1.11.2. Deduce o significado das palabras das linguas do Estado español 

a partir dos étimos latinos. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 
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12. Utilizar 

adecuadamente na 

propia lingua os 

latinismos estudados na 

unidade. 

B.6.12.1. Comprende o significado dos principais latinismos e expresións 

latinas que se incorporaron á lingua falada. 
CCL, 

CEC 

13.  Coñecer o legado 

de Roma nas illas 

británicas. 

B.4.1. * Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos 

fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Europa (illas 

británicas), sinalando a súa influencia na Historia posterior. 

CEC, 

CSC 

14.  Coñecer o legado 

de Roma en Hispania. 

B.4.14.1. Describe as características, os principais elementos e a función 

das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con exemplos 

a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a influencia en 

modelos urbanísticos posteriores. 

CD, 

CEC, 

CSC 

B.4.14.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións 

públicas romanas que forman parte do noso patrimonio, identificando a 

partir de elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada. 

CD, 

CEC, 

CSC 

 

 

UNIDADE 5 XANEIRO 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Identificar os trazos máis 

destacados das edificacións 

públicas e o urbanismo 

romano e sinalar a súa 

presenza dentro do 

patrimonio histórico do noso 

país. 

B.4.1.1. Describe as características, os principais elementos e a 

función das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando 

con exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e 

a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores. 
CEC, 

CD 

2. Coñecer as características 

fundamentais do arte 

romano e describir algunhas 

B.4.2.1. Describe as principais manifestacións escultóricas e pictóricas 

da arte romana identificando a partir de elementos concretos o seu 

CEC, 

CSC, 

CD 
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das súas manifestacións 

máis importantes. 

estilo e cronoloxía aproximada. 

3. Distinguir os diferentes 

tipos de palabras a partir do 

enunciado, recoñecendo os 

distintos formantes destas 

palabras. 

B.2.3.1. Identifica polo seu enunciado diferentes tipos de palabras en 

latín, diferenciando unhas doutras e clasificándoas segundo a súa 

categoría e declinación. 

CCL, 

CAA 

B.2.3.2. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos 

doutros términos en que estean presentes. 

CCL, 

CAA 

4. Coñecer as declinacións, 

encadrar as palabras dentro 

da declinación e declinalas 

correctamente. 

B.2.4.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra o paradigma de flexión 

correspondente. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

5. Coñecer, identificar e 

traducir o léxico latino 

transparente, as palabras de 

maior frecuencia e os 

principais prefixos e sufixos. 

B.5.5.1. Explica no léxico latino o significado que aportan o prefixo 

ab- e os sufixos -atus e -ter. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.5.5.2. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a 

partir do contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.5.5.3 Identifica e explica términos transparentes, así como as 

palabras de maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, 

traducíndoos correctamente á propia lingua. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B.5.5.4. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos 

doutros términos en que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

6. Identificar e explicar os 

elementos léxicos latinos 

que permanecen nas linguas 

do estudantado. 

B.6.6.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común na lingua 

propia e explica a partir desta o seu significado. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

B.6.6.2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas 

romances aplicando as regras fonéticas de evolución. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 
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CEC 

B.6.6.3. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

7. Identificar as desinencias 

persoais e as formas do 

presente de indicativo pasivo 

de verbos das catro 

conxugacións latinas. 

B.2.7.1. Explica o uso dos temas verbais latinos identificando 

correctamente as formas derivadas de cada un deles. 
CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B.2.7.2. Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do 

enunciado e describindo os trazos polos que se recoñecen os distintos 

modelos de flexión verbal. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B.2.7.3. Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando 

con seguridade os formantes que expresan este accidente verbal. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B.2.7.4. Conxuga o presente de indicativo en voz activa aplicando 

correctamente os paradigmas correspondentes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

8. Traducir correctamente as 

formas verbais estudadas nas 

oracións e textos propostos. 

B.5.8.1. Traduce ao galego diferentes formas verbais latinas 

comparando o seu uso en ambas linguas. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

9. Identificar os elementos 

básicos da morfoloxía e 

sintaxe, aprezando as 

variantes e coincidencias 

que existen coa propia 

lingua. 

B.2.9.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na 

flexión nominal latina, explicando as funcións que realizan dentro da 

oración e ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B.2.9.2 Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos de 

dificultade graduada, identificando as categorías gramaticais ás que 

pertencen as diferentes palabras e explicando as funcións que realizan 

no contexto. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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10. Identificar aqueles 

aspectos e enfoques do texto 

vixentes na actualidade ou 

ben que consideramos 

superados e as razóns 

pertinentes. 

10.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

CMCT, 

CAA 

B.2.10.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 

forma global. CMCT, 

CAA 

11.  Traducir as oracións e 

textos propostos con 

corrección á lingua propia. 

B.5.11.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o 

significado de palabras que entrañen dificultade identificando entre 

varias acepcións o sentido máis adecuado para a tradución do texto. 

CD, 

CCL, 

CAA 

12. Identificar os cambios 

fonéticos que se produciron 

na evolución do latín. 

B.1.12.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se 

estuda na unidade ás palabras latinas propostas (ditongos: ae > e, oe > 

e, au > ou). 

CCL, 

SIEP, 

CD, 

CEC 

B1.12.2. Deduce o significado das palabras das linguas do Estado 

español a partir dos étimos latinos. 

CCL, 

SIEP, 

CD, 

CEC 

13. Utilizar adecuadamente 

na súa propia lingua os 

latinismos estudados na 

unidade. 

B6.13.1. Comprende o significado dos principais latinismos e 

expresións latinas que se incorporaron á lingua falada. 
CCL 

14. Coñecer o legado de 

Roma no norte de Europa 

(Dinamarca). 

B4.14.1. * Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos 

fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Europa 

(Dinamarca), sinalando a súa influencia na historia posterior. 

CD, 

CEC, 

CSC, 

SIEP 

15.  Coñecer o legado de 

Roma en Hispania. 

B4.15.1. Describe as características, os principais elementos e a 

función das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando 

con exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e 

a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

CD, 

CEC, 

CSC, 

SIEP 

B4.15.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións 

públicas romanas que forman parte do noso patrimonio, identificando 

a partir de elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada. 

CD, 

CEC, 

CSC, 



73 
 

SIEP 

 

 

UNIDADE 6 FEBREIRO 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Coñecer a organización 

familiar, o matrimonio 

(tipos e ritual), o 

nacemento dos fillos e 

fillas, o seu 

recoñecemento e crianza, 

na sociedade romana. 

B.4.1.1. Describe os aspectos máis significativos da civilización latina, 

analizando a súa influencia no devir histórico posterior. 
CEC 

B4.1.2. Elabora esquemas conceptuais, cadros sinópticos e resumos sobre 

a organización familiar, o matrimonio, o nacemento dos fillos e fillas e o 

seu recoñecemento e crianza na sociedade romana, identificando os 

aspectos da organización familiar que aínda perviven na nosa sociedade e 

aqueloutros que cambiaron. 

CEC 

2. Coñecer o proceso de 

formación dun xove na 

sociedade romana. 

Identificar os tipos de 

estudios que se impartían 

en cada etapa. 

B.4.2.1. Elabora esquemas conceptuais, cadros sinópticos e resumos sobre 

o proceso de formación dun xove na sociedade romana, comparación do 

sistema educativo do alumnado coas etapas na educación dun xove 

romano. 

CEC, 

CMCT 

3. Coñecer as diversas 

manifestacións do ocio, 

público e privado, na 

sociedade romana. 

B.4.3.1. Analiza aspectos concretos relativos ás diversas manifestacións do 

ocio, público e privado, na sociedade romana, comparándoas nas súas 

distintas facetas coas actuais. 

CEC, 

SIEP 

4. Distinguir os diferentes 

tipos de palabras a partir 

do enunciado, 

B2.4.1. Identifica polo seu enunciado diferentes tipos de palabras en latín, 

diferenciando unhas doutras e clasificándoas segundo a súa categoría e 

declinación. 

CCL, 

CMCT 
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recoñecendo os distintos 

formantes destas palabras. 
B2.4.2. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos nos que estean presentes. 

CCL, 

CMCT 

5. Coñecer as 

declinacións, encadrar as 

palabras dentro da 

declinación e declinalas 

correctamente. 

B2.5.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 
CCL, 

CMCT 

6. Identificar as 

desinencias persoais e as 

formas do tema de 

perfecto de indicativo 

activo de verbos das catro 

conjugacións latinas. 

B2.6.1. Explica o uso dos temas verbais latinos identificando 

correctamente as formas derivadas de cada un deles. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B2.6.2. Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do enunciado 

e describindo os trazos polos que se recoñecen os distintos modelos de 

flexión verbal. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B2.6.3 Conxuga o imperfecto de indicativo en voz activa aplicando 

correctamente os paradigmas correspondentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

7. Traducir correctamente 

as formas verbais 

estudadas nas oracións e 

textos propostos. 

B5.7.1 Traduce ao galego diferentes formas verbais latinas comparando o 

seu uso en ambas linguas. 
CCL, 

CMCT, 

SIEP 

8. Coñecer, identificar e 

traducir o léxico latino 

transparente, as palabras 

de maior frecuencia e os 

principais prefixos e 

sufixos. 

B6.8.1. Explica no léxico latino o significado que aportan o prefixo ad- e 

os sufixos  

-tor/-sor e -trix. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

B6.8.2. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a partir do 

contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

B6.8.3. Identifica e explica términos transparentes, así como as palabras de 

maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traducíndoos 

correctamente á propia lingua. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 
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CD 

B6.8.4. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos en que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

9. Identificar e explicar os 

elementos léxicos latinos 

que permanecen nas 

linguas dos estudantes. 

B6.9.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común na lingua 

propia e explica a partir desta o seu significado. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

CD 

B6.9.2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas 

romances aplicando as regras fonéticas de evolución. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

CD 

B6.9.3. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

CD 

10. Identificar os 

elementos básicos da 

morfoloxía e a sintaxe, 

aprezando as variantes e 

coincidencias que existen 

coa propia lingua. 

B2.10.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na 

flexión nominal latina, explicando as funcións que realizan dentro da 

oración e ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B2.10.2. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos de 

dificultade graduada, identificando as categorías gramaticais ás que 

pertencen as diferentes palabras e explicando as funcións que realizan no 

contexto. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

11. Identificar aqueles 

aspectos e enfoques do 

B5.11.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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texto vixentes na 

actualidade ou ben que 

consideramos superados e 

as razóns pertinentes. 

B5.11.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 

forma global. 
CCL, 

CMCT, 

SIEP 

12.  Traducir as oracións 

e textos propostos con 

corrección á lingua 

propia. 

B5.12.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado de 

palabras que entrañen dificultade identificando entre varias acepcións o 

sentido máis adecuado para a tradución do texto. 
CD, 

CAA 

13. Identificar os cambios 

fonéticos que se 

produciron na evolución 

do latín. 

B1.13.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se estuda 

na unidade ás palabras latinas propostas (sonorización das oclusivas 

xordas intervocálicas (o entre vogal e l ou r: -p- > -b-, -t- > -d-, -c- > -g-). 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B1.13.2. Deduce o significado das palabras das linguas do Estado español 

a partir dos étimos latinos. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

14. Utilizar 

adecuadamente na propia 

lingua os latinismos 

estudados na unidade. 

B6.14.1. Comprende o significado dos principais latinismos e expresións 

latinas que se incorporaron á lingua falada. CCL, 

CD 

15. Coñecer o legado de 

Roma en Portugal. 

B4.15.1. * Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos 

fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Europa 

(Portugal), sinalando a súa influencia na historia posterior. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

16. Coñecer o legado de 

Roma en Hispania. 

B4.16.1. Describe as características, os principais elementos e a función 

das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con exemplos 

a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a influencia en 

modelos urbanísticos posteriores. 

CD, 

CEC, 

CAA, 

CSC 

B4.16.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións 

públicas romanas que forman parte do noso patrimonio identificando a 

partir de elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada. 

CD, 

CEC, 

CAA, 

CSC 
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UNIDADE 7 FEBREIRO 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Coñecer a organización 

política e social de Roma. 

B4.1.1. Describe e compara as sucesivas formas de organización do 

sistema político romano. 

CSC, 

CEC 

B4.1.2 Describe a organización da sociedade romana, explicando as 

características das distintas clases sociais e os papeis asignados a cada 

unha delas, relacionando estes aspectos cos valores cívicos existentes na 

época e comparándoos coos actuais. 

CSC, 

CEC 

2. Distinguir os diferentes 

tipos de palabras a partir do 

seu enunciado, 

recoñecendo os distintos 

formantes destas palabras. 

B2.2.1. Identifica polo seu enunciado diferentes tipos de palabras en 

latín, distinguindo unhas doutras e clasificándoas segundo a categoría e 

declinación. 

CCL, 

SIEP 

B2.2.2. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos 

doutros términos en que estean presentes. 

CCL, 

SIEP 

3. Coñecer as declinacións, 

encadrar as palabras dentro 

da declinación e declinalas 

correctamente. 

B2.3.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra o paradigma de flexión 

correspondente. 

CCL, 

CMCT, 

4. Coñecer, identificar e 

traducir o léxico latino 

transparente, as palabras de 

maior frecuencia e os 

principais prefixos e 

sufixos. 

B5.4.1. Explica no léxico latino o significado que aportan o prefixo 

cum- (com-, co-) e os sufixos -tio/-sio. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B5.4.2. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a partir 

do contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B5.4.3 Identifica e explica términos transparentes, así como as palabras 

de maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traduciéndoos 

correctamente á propia lingua. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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B5.4.4. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos 

doutros términos en que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

5. Identificar e explicar os 

elementos léxicos latinos 

que permanecen nas 

linguas dos estudantes. 

B6.5.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común na lingua 

propia e explica a partir desta o seu significado. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B6.5.2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas 

romances aplicando as regras fonéticas de evolución. 
CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B6.5.3. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

6. Identificar os elementos 

básicos da morfoloxía e 

sintaxe, aprezando as 

variantes e coincidencias 

que existen coa propia 

lingua. 

B2.6.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na 

flexión nominal latina, explicando as funcións que realizan dentro da 

oración e ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B2.6.2. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos de 

dificultade graduada, identificando as categorías gramaticais a que 

pertencen as diferentes palabras e explicando as funcións que realizan 

no contexto. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

7. Identificar aqueles 

aspectos e enfoques do 

texto vixentes na 

actualidade ou ben que 

consideramos superados e 

as razóns pertinentes. 

B5.7.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as partes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B5.7.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 

forma global. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

8. Traducir as oracións e os 

textos propostos con 

corrección á lingua propia. 

B5.8.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado 

de palabras que entrañen dificultade identificando entre varias 

acepcións o sentido máis adecuado para a tradución do texto. 

CD, 

CCL, 

SIEP 

9. Identificar os cambios 

fonéticos que se produciron 

na evolución do latín. 

B1.9.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se estuda 

na unidade ás palabras latinas propostas (simplificación das consoantes 

xeminadas latinas). 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 
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CEC 

B1.9.2 Deduce o significado das palabras das linguas do Estado español 

a partir dos étimos latinos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

10. Utilizar adecuadamente 

na propia lingua os 

latinismos estudados na 

unidade. 

B6.10.1. Comprende o significado dos principais latinismos e 

expresións latinas que se incorporaroná lingua falada. CEC, 

CD 

11. Coñecer o legado de 

Roma en Franza. 

B4.11.1. * Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos 

fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Europa 

(Franza), sinalando a súa influencia na Historia posterior. 

CD, 

CCL, 

CAA, 

CEC 

12. Coñecer o legado de 

Roma en Hispania. 

B4.12.1. Describe as características, os principais elementos e a función 

das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con 

exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a 

influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

CEC, 

CD, 

CAA, 

CSC 

B4.12.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións 

públicas romanas que forman parte do noso patrimonio, identificando a 

partir de elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada. 

CEC, 

CD, 

CAA, 

CSC 
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UNIDADE 8 MARZO 

 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Coñecer e explicar a 

composición e a evolución 

do exército romano ao longo 

da historia. 

B4.1.1. Describe en conexión coa historia os principais trazos do exército 

romano como factor imperialista e analiza a súa influencia no devir 

histórico posterior. 
CSC 

2. Coñecer a organización 

(armamento, retribucións, 

aprovisionamento, 

graduación, etc.) do exército 

romano. 

B4.2.1. Explica o papel e a función que desempeñou o exército na historia 

de Roma. 

CSC 

3. Analizar os posibles 

aspectos positivos e 

negativos que a historia do 

exército romano nos ensina. 

B4.3.1. * Compara a organización e o sistema militar de Roma coa 

organización de defensa dos países actuais, subliñando criticamente os 

aspectos semellantes e diferentes, que se encontren. 

CSC, 

CEC, 

CD 

4. Distinguir os diferentes 

tipos de palabras a partir do 

seu enunciado, recoñecendo 

os distintos formantes destas 

palabras. 

B2.4.1. Identifica polo seu enunciado diferentes tipos de palabras en latín, 

diferenciando unhas doutras e clasificándoas segundo a categoría e 

declinación. 

CCL, 

CAA 

B2.4.2. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos en que estean presentes. 

CCL, 

CAA 

5. Coñecer as declinacións, 

encadrar as palabras dentro 

da súa declinación e 

declinalas correctamente. 

B2.5.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente. CCL, 

CMCT 
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6. Distinguir as oracións 

simples das compostas. 

B3.6.1. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións compostas, 

diferenciándoas con precisión das oracións simples e explicando en cada 

caso as súas características. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

 

 

 

7. Coñecer, identificar e 

traducir o léxico latino 

transparente, as palabras de 

maior frecuencia e os 

principais prefixos e sufixos. 

B5.7.1. Explica no léxico latino o significado que aportan o prefixo de- e os 

sufixos -men -minis. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B5.7.2. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a partir do 

contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B5.7.3 Identifica e explica términos transparentes, así como as palabras de 

maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traducíndoos 

correctamente á propia lingua. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B5.7.4. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos nos que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

8. Identificar e explicar os 

elementos léxicos latinos que 

permanecen nas linguas dos 

estudantes. 

B6.8.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común na lingua propia 

e explica a partir desta o seu significado. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEE 

B6.8.2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas romances 

aplicando as regras fonéticas de evolución. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEE 

B6.8.3. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEE 

9. Identificar os elementos 

básicos da morfoloxía e a 

sintaxe, aprezando as 

B2.9.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión 

nominal latina, explicando as funcións que realizan dentro da oración e 

ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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variantes e as coincidencias 

que existen coa propia 

lingua. 

B2.9.2. Analiza morfológica y sintácticamente frases y los textos de 

dificultad graduada, identificando las categorías gramaticales a las que 

pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en 

el contexto. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

10. Identificar aqueles 

aspectos e enfoques do texto 

vixentes na actualidade ou 

ben que consideramos 

superados e as razóns 

pertinentes. 

B5.10.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B5.10.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma 

global. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

11. Traducir as oracións e 

textos propostos con 

corrección á lingua propia. 

B5.11.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado de 

palabras que entrañen dificultade identificando entre varias acepcións o 

sentido máis adecuado para a tradución do texto. 

CD, 

CCL, 

SIEP 

12. Identificar os cambios 

fonéticos que se produciron 

na evolución do latín. 

B1.12.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se estuda na 

unidade ás palabras latinas propostas (perda da vogal átona postónica). 

CCL, 

CMCT 

B1.12.2. Deduce o significado das palabras das linguas do Estado español a 

partir dos étimos latinos. 

CCL, 

CMCT 

13. Utilizar adecuadamente 

na propia lingua os 

latinismos estudados na 

unidade. 

B6.13.1. Comprende o significado dos principais latinismos e expresións 

latinas que se incorporaron á lingua falada. CCL, 

CD 

14. Coñecer o legado de 

Roma no Benelux. 

B4.14.1. *Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos 

fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Europa 

(Benelux), sinalando a súa influencia na historia posterior. 

CEC, 

CSC, 

CD 

15. Coñecer o legado de 

Roma en Hispania. 

B4.15.1. Describe as características, os principais elementos e a función das 

grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con exemplos a 

importancia para o desenvolvemento do Imperio e a influencia en modelos 

urbanísticos posteriores. 

CD, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 
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B4.15.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións públicas 

romanas que forman parte do noso patrimonio, identificando a partir de 

elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada. 

CD, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

 
 
 

UNIDADE 9 ABRIL 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Coñecer e comparar as 

características da relixiosidade 

e a relixión latina coas actuais. 

B4.1.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, explicando 

os trazos que lle son propios. 

CEC, 

CD, 

SIEP 

2. Coñecer os deuses e deusas, 

mitos e heroes latinos e 

establecer comparanzas entre 

os mitos e heroes antigos e os 

actuais. 

B4.2.1. Identifica os principais deuses e deusas e heroes da mitoloxía 

grecolatina, sinalando os trazos que os caracterizan, os seus atributos e o seu 

ámbito de influencia, explicando a súa xenealoxía e establecendo relacións 

entre os diferentes deuses. 

CEC, 

CD, 

SIEP 

B4.2.2. * Compara os mitos da antigüidade clásica e os pertencentes a 

outras culturas, así como o tratamiento na literatura ou na tradición 

relixiosa. 

CEC, 

CD, 

SIEP 

3. Coñecer a morfoloxía do 

participio latino. Coñecer as 

formas de indicativo (perfecto, 

pluscuamperfecto e futuro 

perfecto) do sistema de 

perfecto en voz pasiva. 

B2.3.1. Clasifica verbos segundo a conxugación partindo do seu enunciado 

e describindo os trazos polos que se recoñecen os distintos modelos de 

flexión verbal. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B2.3.2. Explica o enunciado dos verbos de paradigmas regulares 

identificando as formas que se utilizan para formalo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B2.3.3 Distingue formas persoais e non persoais dos verbos explicando os 

trazos que permiten identificalas e definindo os criterios para facelo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B2.3.4. Declina e/ou conxuga de forma correcta palabras propostas segundo 

a categoría, explicando e ilustrando con exemplos as características que 

CCL, 

CMCT, 
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diferencian os conceptos de conxugación e declinación. CAA 

4. Coñecer os valores e usos 

sintácticos do participio e a 

súa aplicación correcta na 

tradución. 

B3.4.1. Identifica as distintas funcións que realizan as formas non persoais 

(infinitivo e participio) dentro da oración comparando distintos exemplos de 

uso. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B3.4.2. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións compostas, 

diferenciándoas con precisión das oracións simples e explicando en cada 

caso as súas características. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B3.4.3. Recoñece, analiza e traduce de forma correcta as construccións de 

infinitivo e participio máis frecuentes relacionándoas con construccións 

análogas existentes en outras linguas que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

5. Coñecer, identificar e 

traducir o léxico latino 

transparente, as palabras de 

maior frecuencia e os 

principais prefixos e sufixos. 

B5.5.1. Explica no léxico latino o significado que aportan o prefixo trans- e 

o sufixo -mentum. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B5.5.2. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a partir do 

contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B5.5.3. Identifica e explica términos transparentes, así como as palabras de 

maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traducíndoos 

correctamente á propia lingua. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B5.5.4. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos en que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

6. Identificar e explicar os 

elementos léxicos latinos que 

permanecen nas linguas dos 

estudantes. 

B5.6.1. Identifica a etimología de palabras de léxico común na lingua propia 

e explica a partir desta o seu significado. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

SIEP, 

CD 
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B5.6.2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas romances 

aplicando as regras fonéticas de evolución. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

SIEP, 

CD 

B5.6.3. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEE, 

SIEP, 

CD 

7. Identificar os elementos 

básicos da morfoloxía e 

sintaxe, aprezando as variantes 

e coincidencias que existen 

coa propia lingua. 

B2.7.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión 

nominal latina, explicando as funcións que realizan dentro da oración e 

ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B2.7.2 Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos de dificultade 

graduada, identificando as categorías gramaticais ás que pertencen as 

diferentes palabras e explicando as funcións que realizan no contexto. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

8. Identificar aqueles aspectos 

e enfoques do texto vixentes 

na actualidade ou ben que 

consideramos superados e as 

razóns pertinentes. 

B5.8.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B5.8.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma 

global. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

9. Traducir as oracións e 

textos propostos con 

corrección á lingua propia. 

B5.9.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado de 

palabras que entrañen dificultade identificando entre varias acepcións o 

sentido máis adecuado para a tradución do texto. 

CD, 

CCL, 

CAA 

10. Identificar os cambios 

fonéticos que se produciron na 

evolución do latín. 

B1.10.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se estuda na 

unidade ás palabras latinas propostas (ŏ breve tónica latina / ĕ breve tónica 

latina). 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B1.10.2. Deduce o significado das palabras das linguas do Estado español a 

partir dos étimos latinos. 

CCL, 

CMCT, 
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CAA 

11. Utilizar adecuadamente na 

propia lingua os latinismos 

estudiados na unidade. 

B6.11.1. Comprende o significado dos principais latinismos e expresións 

latinas que se incorporaron á lingua falada. 

CD, 

CCL, 

CAA 

12. Coñecer o legado de Roma 

en Alemania. 

B4.12.1. * Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos 

fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Europa 

(Alemania), sinalando a súa influencia na historia posterior. 

CEE, 

CSC, 

CAA 

13. Coñecer o legado de Roma 

en Hispania. 

B4.13.1. Describe as características, os principais elementos e a función das 

grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con exemplos a súa 

importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en 

modelos urbanísticos posteriores. 

CEE, 

CSC, 

CD, 

SIEP 

B4.13.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións públicas 

romanas que forman parte do noso patrimonio , identificando a partir de 

elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada 

CEE, 

CSC, 

CD, 

SIEP 

 

 

UNIDADE 10 MAIO (1ª quincena) 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Coñecer os conceptos e as 

nocións básicas do dereito 

romano, o procedimento 

xudicial, a evolución e a 

pervivencia do dereito romano e 

os principais xuristas romanos. 

Valorar a aportación de Roma ao 

B4.1.1. Elabora esquemas conceptuais, cadros sinópticos e resumos sobre 

o dereito romano e a súa aportación ao dereito moderno. 

B4.1.2.* Identifica os principais xuristas romanos 

B4.1.3. * Compara o sistema xudicial romano co actual, sinalando os 

aspectos novidosos e identificando aqueles aspectos do modelo romano 

que aínda se poden considerar vixentes. 

CEC, 

CSC, 

CAA 
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dereito actual. 

 

2. Identificar e analizar as formas 

que presenta o infinitivo latino. 

B2.21. Clasifica verbos segundo a conxugación partindo do enunciado e 

describindo os trazos polos que se recoñecen os distintos modelos de 

flexión verbal. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B2.2.2. Explica o enunciado dos verbos de paradigmas regulares 

identificando as formas que se utilizan para formalo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B2.23. Distingue formas persoais e non persoais dos verbos explicando os 

trazos que permiten identificalas e definindo os criterios para facelo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

3. Formar os diversos infinitivos 

latinos a partir do enunciado 

verbal. 

B2.3.1. Declina e/ou conxuga de forma correcta palabras propostas 

segundo a súa categoría, explicando e ilustrando con exemplos as 

características que diferencian os conceptos de conxugación e 

declinación. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

4. Coñecer as funcións e os usos 

sintácticos do infinitivo e a súa 

aplicación correcta na tradución. 

B3.4.1. Identifica as distintas funcións que realizan as formas non 

persoais (infinitivo e participio) dentro da oración comparando distintos 

exemplos de uso. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B3.4.2. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións compostas, 

diferenciándoas con precisión das oracións simples e explicando en cada 

caso as súas características. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B3.4.3. Recoñece, analiza e traduce de forma correcta as construccións de 

infinitivo e participio máis frecuentes relacionándoas con construccións 

análogas existentes noutras linguas que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

 

 

 

5. Coñecer, identificar e traducir 

o léxico latino transparente, as 

palabras de maior frecuencia e os 

B6.5.1. Explica no léxico latino o significado que aportan o prefixo ex- e 

os sufixos -tas / -itas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

B6.5.2. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a partir 

do contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 
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principais prefixos e sufixos. B6.5.3 Identifica e explica términos transparentes, así como as palabras 

de maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traducíndoos 

correctamente á propia lingua. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

B6.5.4. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos nos que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

6. Identificar e explicar os 

elementos léxicos latinos que 

permanecen nas linguas dos 

estudantes. 

B6.6.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común na lingua 

propia e explica a partir desta o significado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

B6.6.2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas 

romances aplicando as regras fonéticas de evolución. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

B6.6.3. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

7. Identificar os elementos 

básicos da morfoloxía e sintaxe, 

aprezando as variantes e as 

coincidencias que existen coa 

propia lingua. 

B3.7.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na 

flexión nominal latina, explicando as funcións que realizan dentro da 

oración e ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B3.7.2. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos de 

dificultade graduada, identificando as categorías gramaticais ás que 

pertencen as diferentes palabras e explicando as funcións que realizan no 

contexto. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

8. Identificar aqueles aspectos e 

enfoques do texto vixentes na 

actualidade ou ben que 

B5.8.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 
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consideramos superados e as 

razóns pertinentes. 
B5.8.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 

forma global. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

9. Traducir as oracións e os 

textos propostos con corrección á 

lingua propia. 

B5.9.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado de 

palabras que entrañen dificultade identificando entre varias acepcións o 

sentido máis adecuado para a tradución do texto. 

CD, 

CCL, 

SIEP 

10. Identificar os cambios 

fonéticos que se produciron na 

evolución do latín. 

B1.10.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se estuda 

na unidade ás palabras latinas propostas (o f- inicial latino ante vogal 

pasou a h- en castelán e mantense en catalán e en galego). 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

B1.10.2 Deduce o significado das palabras das linguas do Estado español 

a partir dos étimos latinos. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

11. Utilizar adecuadamente na 

propia lingua os latinismos 

estudados na unidade. 

B6.11.1. Comprende o significado dos principais latinismos e expresións 

latinas que se incorporaron á lingua falada. 

CD, 

CEC, 

CCL 

12. Coñecer o legado de Roma 

en Austria. 

B.4.12.1. * Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos 

fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Europa 

(Austria), sinalando a súa influencia na historia posterior. 

CEC, 

CD, 

CSC 

13. Coñecer o legado de Roma 

en Hispania. 

B.4.13.1. Describe as características, os principais elementos e a función 

das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con 

exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa 

influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

CEC, 

CD, 

CSC, 

CAA 

B.4.13.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións 

públicas romanas que forman parte do noso patrimonio, identificando a 

partir de elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada. 

CEC, 

CD, 

CSC, 

CAA 
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UNIDADE 11 MAIO (2ª quincena) 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Identificar os principais 

pobos e características da 

Hispania prerromana. 

B.4.1.1. Explica a romanización de Hispania, describindo as súas causas e 

delimitando as súas  fases, de xeito especial o referido a Gallaecia 
CSC, 

CEC 

2. Coñecer as principais 

etapas no proceso de 

conquista de Hispania. 

B.4.2.1. Elabora esquemas conceptuais, cadros sinópticos e resumos das 

principais etapas no proceso de conquista de Hispania, así como os seus fitos 

máis importantes, de xeito especial Gallaecia. 

CSC, 

CMCT, 

CAA 

3. Identificar as desinencias 

persoais e as formas do 

subxuntivo de verbos das 

catro conxugacións e do 

presente do verbo sum. 

B2.3.1. Clasifica verbos segundo a conxugación partindo do enunciado e 

describindo os trazos polos que se recoñecen os distintos modelos de flexión 

verbal. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B2.3.2. Explica o enunciado dos verbos de paradigmas regulares identificando 

as formas que se utilizan para formalo. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B2.3.3. Conxuga as formas verbais de subxuntivo aplicando correctamente os 

paradigmas correspondentes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

4. Traducir correctamente as 

formas verbais estudadas 

nas oracións e os textos 

propostos. 

B3.4.1. Recoñece, analiza e traduce de forma correcta as formas verbais de 

subxuntivo máis frecuentes relacionándoas con construccións análogas 

existentes noutras linguas que coñece. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

5. Coñecer a morfoloxía dos 

compostos do verbo sum. 

B2.5.1. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos nos que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

6. Coñecer, identificar e 

traducir o léxico latino 

B6.6.1. Explica no léxico latino o significado que aportan os prefixos prae- e 

pro-, e o sufixo -ilis / -bilis. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 



91 
 

transparente, as palabras de 

maior frecuencia e os 

principais prefixos e 

sufixos. 

B6.6.2. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a partir do 

contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 
CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B6.6.3 Identifica e explica términos transparentes, así como as palabras de 

maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traduciéndoos 

correctamente á propia lingua. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B6.6.4. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos nos que estean presentes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

7. Identificar e explicar os 

elementos léxicos latinos 

que permanecen nas linguas 

dos estudantes. 

B6.7.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común na lingua propia e 

explica a partir desta o significado. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B6.7.2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas romances 

aplicando as regras fonéticas de evolución. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B6.7.3. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

8. Identificar os elementos 

básicos da morfoloxía e 

sintaxe, aprezando as 

variantes e as coincidencias 

que existen coa propia 

lingua. 

B2..1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión 

nominal latina, explicando as funcións que realizan dentro da oración e 

ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B2.8.2. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e os textos de dificultade 

graduada, identificando as categorías gramaticais ás que pertencen as 

diferentes palabras e explicando as funcións que realizan no contexto. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

9. Identificar aqueles 

aspectos e enfoques do 

texto vixentes na 

actualidade ou ben que 

consideramos superados e 

as razóns pertinentes. 

B5.9.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B5.9.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma 

global. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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10. Traducir as oracións e 

textos propostos con 

corrección á lingua propia. 

B5.10.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado de 

palabras que entrañen dificultade identificando entre varias acepción el sentido 

máis adecuado para a tradución do texto. 

CD, 

CCL, 

SIEP 

11. Identificar os cambios 

fonéticos que se produciron 

na evolución do latín. 

B1.11.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se estuda na 

unidade ás palabras latinas propostas (evolución do grupo latino -ct-). 

CD, 

CCL, 

CEC, 

SIEP 

B1.11.2 Deduce o significado das palabras das linguas do Estado español a 

partir dos étimos latinos. 

CD, 

CCL, 

CEC, 

SIEP 

12. Utilizar adecuadamente 

na propia lingua os 

latinismos estudados na 

unidade. 

B6.12.1. Comprende o significado dos principais latinismos e expresións 

latinas que se incorporaron á lingua falada. 
CCL, 

CD, 

CEE 

13. Coñecer o legado de 

Roma na Europa do Este. 

B4.13.1. * Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais 

que caracterizan o proceso da romanización de Europa (do Leste), sinalando a 

influencia na historia posterior. 

CEC, 

CSC, 

CD 

14. Coñecer o legado de 

Roma en Gallaecia. 

B4.14.1. Describe as características, os principais elementos e a función das 

grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con exemplos a 

importancia para desenvolvemento do Imperio e a influencia en modelos 

urbanísticos posteriores. 

CEC, 

CSC, 

CD, 

SIEP 

B4.14.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións públicas 

romanas que forman parte do noso patrimonio, identificando a partir de 

elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada. 

CEC, 

CSC, 

CD, 

SIEP 
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UNIDADE 12 XUÑO 

 

Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

   
1. Coñecer e explicar as 

principais etapas no proceso 

de conquista de Europa por 

Roma, así como os seus fitos 

máis importantes. 

B4.1.1. Describe os principais fitos históricos e os aspectos máis significativos 

da romanización en Europa e analiza a súa influencia no devir histórico 

posterior. 

CEC, 

CSC 

B4.1.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que 

caracterizan o proceso da romanización de Europa, sinalando a súa influencia 

na historia posterior do noso país. 

CEC, 

CSC 

2. Distinguir os diferentes 

tipos de palabras a partir do 

enunciado, recoñecendo os 

distintos formantes destas 

palabras. 

B2.2.1. Identifica polo enunciado diferentes tipos de palabras en latín, 

diferenciando unhas doutras e clasificándoas segundo a súa categoría e 

declinación. 

CCL, 

CAA 

B2.2.2. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos nos que estean presentes. 

CCL, 

CAA 

3. Coñecer as declinacións, 

encadrar as palabras dentro da 

declinación e declinalas 

correctamente. 

B2.3.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 
CLC, 

CMCT, 

SIEP 

4. Distinguir as oracións 

simples das compostas. 

B3.4.1. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións compostas, 

diferenciándoas con precisión das oracións simples e explicando en cada caso 

as súas características. 

CLC, 

CMCT, 

CAA 

5. Coñecer o significado dos 

verbos deponentes e 

semideponentes e a súa 

morfoloxía. Conxuga 

correctamente os verbos 

deponentes e semideponentes 

estudados. 

B2.5.1. Clasifica verbos segundo a conxugación partindo do enunciado e 

describindo os trazos polos que se recoñecen os distintos modelos de flexión 

verbal. 

CLC, 

CMC 

B2.5.2. Identifica as formas de verbos deponentes e semideponentes que se 

propoñan e forma as mesmas a partir do enunciado verbal. CLC, 

CMC 
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6. Identifica, analiza, conxuga 

e traduce correctamente os 

tempos de eo e fero e os seus 

compostos. 

B2.6.1. Traduce ao galego diferentes formas verbais latinas comparando o seu 

uso en ambas linguas. 
CLC, 

CMCT, 

SIEP 

7. Coñecer, identificar e 

traducir o léxico latino 

transparente, as palabras de 

maior frecuencia e os 

principais prefixos e sufixos. 

B5.7.1. Explica no léxico latino o significado que aportan os prefixos sub- e 

in-, e o sufixo -ax -acis. 

CLC, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

B5.7.2. Deduce o significado das palabras latinas non estudadas a partir do 

contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñece. 

CLC, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

B5.7.3. Identifica e explica términos transparentes, así como as palabras de 

maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traducíndoos 

correctamente á propia lingua. 

CLC, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

B5.7.4. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos doutros 

términos nos que estean presentes. 

CLC, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

8. Identificar e explicar os 

elementos léxicos latinos que 

permanecen nas linguas dos 

estudiantes. 

B6.8.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común na lingua propia e 

explica a partir desta o seu significado. 

CLC, 

CMCT, 

SIEP 

B6.8.2. Realiza evolucións de términos latinos a distintas linguas romances 

aplicando as regras fonéticas de evolución. 
CLC, 

CMCT, 

SIEP 

9. Identificar os elementos 

básicos da morfoloxía e a 

sintaxe, aprezando as 

variantes e as coincidencias 

que existen coa propia lingua. 

B6.9.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión 

nominal latina, explicando as funcins que realizan dentro dá oración e 

ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 

CLC, 

CMCT, 

SIEP 

B6.9.2 Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos de dificultade 

graduada, identificando as categorías gramaticais ás que pertencen as 

diferentes palabras e explicando as funcións que realizan no contexto. 

CLC, 

CMCT, 

SIEP 
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10. Identificar aqueles 

aspectos e enfoques do texto 

vixentes na actualidade ou 

ben que consideramos 

superados e as razóns 

pertinentes. 

B6.10.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

CLC, 

CMCT, 

CAA 

B6.10.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma 

global. 

CLC, 

CMCT, 

CAA 

11. Traducir as oracións e 

textos propostos con 

corrección á lingua propia. 

B5.11.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado de 

palabras que entrañen dificultade identificando entre varias acepcións o 

sentido máis adecuado para a tradución do texto. 

CD, 

CLC, 

CAA 

12. Identificar os cambios 

fonéticos que se produciron 

na evolución do latín. 

B1.12.1. Aplica correctamente a regra de evolución do latín que se estuda na 

unidade ás palabras latinas propostas (o s inicial latino seguido doutra 

consoante desenvolveu unha vogal -e protética). 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

B1.12.2. Deduce o significado das palabras das linguas do Estado español a 

partir dos étimos latinos. 

CD, 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

13. Utilizar adecuadamente na 

propia lingua os latinismos 

estudados na unidade. 

B6.13.1. Comprende o significado dos principais latinismos e expresións 

latinas que se incorporaron á lingua falada. 

CLC, 

SIEP, 

CEC 

14. Coñecer o legado de 

Roma en Grecia. 

B4.14.1. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais 

que caracterizan o proceso da romanización de Europa (Grecia), sinalando a 

influencia na historia posterior. 

CD, 

CEC, 

CSC 

15. Coñecer o legado de 

Roma en Hispania. 

B4.15.1. Describe as características, os principais elementos e a función das 

grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con exemplos a súa 

importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos 

urbanísticos posteriores. 

CEC, 

CSC, 

SIEP, 

CD 

B4.15.2. Localiza nun mapa os principais ex emplos de edificacións públicas 

romanas que forman parte do noso patrimonio, identificando a partir de 

elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada. 

CEC, 

CSC, 

SIEP, 

CD 
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4.2. Procedementos e instrumentos de avaliación 

Procedementos de avaliación 

A avaliación abordarase atendendo ás consideracións e aos puntos marcados pola normativa vixente para a educación 

secundaria e basearase na consecución das competencias clave, na adquisición dos coñecementos e contidos 

programados para o curso e no logro dos obxectivos da materia. Esta avaliación será continua, aínda que pola 

organización do curso escolar realizarase por trimestres. Isto permitirá artellar as medidas de recuperación, de seren 

necesarias, adecuadas ao longo do curso. En relación con isto hai que indicar: 

-Avaliación Ordinaria 

Tres sesións de avaliación, unha por trimestre, nas que se irán comprobando o grao de consecución das competencias, 

contidos, recuperación de matéria pendente de avaliacións anteriores, e obxectivos. Cando se avalie positivamente 

unha avaliación, consideraranse recuperadas as anteriores. 

-Avaliación Extraordinaria 

Se as avaliacións ordinarias diagnostican o fracaso do proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado ao longo do curso, 

realizarase unha proba extraordinária en setembro que incluiría os contidos mínimos para a avaliación positiva. 

 

Instrumentos de avaliación 

Tendo en conta o anterior, os instrumentos serán: 

1.Esquemas e resumos de textos e comentarios dos mesmos. 

2.Actividades de busca de fontes diversas, incluídas as TIC, e comentários de textos, mensaxes ou imaxes. 

3.Actividades sobre etimoloxías das palabras aplicando as regras evolutivas e coñecemento e comparación cós termos 

herdados, distinguindo os patrimoniais dos cultismos. 

4.Actividades sobre formacións de palabras e coñecemento de vocabulários específicos. 

5. Emprego de latinismos en distintos textos. 

6.Comprensión e uso dos paradigmas latinos. 

7.Prácticas elementais de análise morfosintáctica e tradución e retroversión correspondentes. 

8.Uso das TIC como instrumento para a realización de tarefas, central ou complementário em función das mesmas. 
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5.   2º DE BACHARELATO GREGO 

5.1.Temporalización 

1ª AVALIACIÓN: 

UNIDADE 1 A 3.ª declinación: temas en silbante. Vocabulario. 

Os complementos circunstanciais sen preposición. 

Os modos verbais. 

O infinitivo. A construción persoal 

O aoristo radical I. 

UNIDADE 2 A poesía épica. 

 

2ª AVALIACIÓN: 

 

 

UNIDADE 3 Os temas en vogal e ditongo. Vocabulario. 

Os verbos contractos: características e vocabulario. 

O participio. Uso nominal e verbal.   

As oracións subordinadas I. As substantivas. 

A reduplicación. 

O aoristo radical II 

UNIDADE 4 A poesía lírica 

A historiografía. 

 

3ª AVALIACIÓN: 

UNIDADE 5 Os verbos oclusivos: características e vocabulario. 

Os verbos líquidos: características e vocabulario. 

As oracións adverbiais I. 

As oracións adverbiais II. 

Os verbos atemáticos. 

UNIDADE 6 O teatro. 

 

 

Temporalización 

Os contidos que se concretan nas unidades citadas aparecen vertebrados en sete bloques, segundo o decreto tido como 

referencia, 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se estabelece o currículo básico da Educación Secundaria 

Obrigatoria e do Bacharelato, na Comunidade Autónoma de Galicia.  
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Terían unha estruturación de secuenciación e temporalización que parte da interrelación entre trimestre e avaliación. 

Así sería: 

 

UNIDADES 1,2 setembro,outubro, novembro, decembro 1ª AVALIACIÓN 

UNIDADES 3,4 xaneiro, febreiro, marzo 2ª AVALIACIÓN 

UNIDADES 5,6. abril, maio,  3ª AVALIACIÓN 

 

5.2.Grao mínimo de consecución para superar a materia de 2º de Bacharelato 

Seguindo os núcleos temáticos vertebradores de lingua, léxico, textos e legado, tendo en conta o Decreto 86/2015, 

establécense os seguintes contidos mínimos de carácter xeral para superar a materia: 

O alumnado deberá dominar os mesmos contidos mínimos de 1.º e ademais: 

1.Marco histórico da Grecia antiga: 

-Coñecer os acontecementos e personaxes históricos máis destacados das etapas clásica e helenística, sobre todo o 

século V a.C. 

2.Xéneros literarios gregos: 

-Coñecer as características e autores máis destacados da épica, a lírica e o teatro grego. 

3.Lectura dos seguintes textos e autores: 

-Cantos I, VI, XVI e XXII d´A Ilíada de Homero. 

-Selección de poemas de Arquíloco, Safo e Alceo. 

-Edipo Rei de Sófocles. 

-Nubes de Aristófanes. 

4.As tres declinacións. 

5.Os modos subxuntivo, optativo e imperativo de λύω e είμί. 

6.Principais características dos verbos contractos en -άω, έω, -όω. 

7.Principais características dos verbos consonánticos. 

8.As principais conxuncións subordinadas.                                                                                                                                                 

9.O infinitivo concertado e non concertado.                                                                               

10.O participio concertado e absoluto. 

11.Tradución con dicionario dun texto sinxelo dunhas tres liñas de Xenofonte. 

 

5.3.Procedementos e instrumentos de avaliación 

Procedementos de avaliación 

Os procedementos que haberá que empregar para acadar todas estas competencias serán os seguintes: 

1) Análise e síntese de textos literarios relacionados coa cultura grega. 

2) Visión e análise de obras plásticas relacionadas co mundo grego. 
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3) Comparación do mundo grego co actual, en especial co galego. 

4) Comprobación da incidencia dos mitos na formación de palabras e frases, na literatura e na arte. 

5) Localización e uso de bibliografía recomendada. 

6) Localización e uso de páxinas web recomendadas. 

7) Lectura e escritura en grego. 

8) Análise dos principais fenómenos fonéticos. 

9) Análise morfosintáctica de palabras, frases e textos gregos. 

10) Comparación das estruturas morfosintácticas gregas coas do latín e demais linguas coñecidas. 

11) Tradución directa e inversa de frases e/ou textos dunha dificultade progresiva sen necesidade da axuda de 

dicionario. 

12) Tradución directa de textos de dificultade media coa axuda de dicionario. 

13) Estudo dun vocabulario básico de "máxima frecuencia". 

14) Realización de exercicios de vocabulario nos que o alumno se familiarice coas regras xerais de transcrición, 

derivación e composición. 

15) Dedución de significados a través da relación de palabras da mesma familia léxica. 

16) Confección de fichas coas familias léxicas máis produtivas e cos helenismos correspondentes. 

17) Busca de significados no vocabulario xeral e/ou en dicionarios. 

18) Recompilación de helenismos utilizados en libros de texto de bacharelato ou xornais para un posterior 

análise e clasificación. 

19) Lectura individual de obras literarias traducidas.                                                                                                                                                                                                                 

20) Comparación de helenismos nas linguas modernas coñecidas. 

21) Memorización de poemas ou máximas en versión orixinal ou traducidas. 

22) Escenificación ou lectura escenificada dunha obra teatral.                                                                                                                                              

23) Realización individual ou grupal de traballos de investigación sobre temas relativos ao mundo grego. 

24) Elaboración de power-points e slides sobre a cultura grega. 

25) Exposición oral de traballos. 

26) Localización nun mapa de lugares, personaxes, obras artísticas, acontecementos históricos e feitos culturais. 

 

Criterios e instrumentos da avaliación 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumno debe levarse a cabo por medio dos seguintes instrumentos: 

− Observación do traballo diario. 

− Probas específicas. 

− Realización de tarefas puntuais. 

                                                                                                                                                         

1.Traballo diario: Labor fundamental do profesorado é a observación e o control do traballo diario do alumno mediante: 
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− Preguntas frecuentes na aula. 

− Seguimento do caderno do alumno. 

− Control de asistencia e puntualidade. 

− Observación do grao de participación na clase, na aula virtual e no blog da materia. 

− Valoración da actitude. 

Deste xeito o profesor observará as dificultades, os avances ou os erros máis frecuentes dos alumnos e 

poderá atendelos axeitadamente. 

 

2.Probas específicas: As probas recollerán o exposto durante o período correspondente, sen que representen unha 

dificultade non salvable para o alumno que traballou acotío. Poderán facerse: 

− Probas escritas ou orais. 

− Probas sen previo aviso. 

− Probas fixadas xa de antemán ao principio do trimestre. 

En 2.º de bacharelato as probas constarán de: 

− Un texto para traducir. 

− Preguntas de morfoloxía. 

− Preguntas de sintaxe. 

− Helenismos. 

− Cuestións culturais. 

 

A proba final  de 2.º de bacharelato constará dun texto para traducir dunhas tres liñas que poderá ser puntuado cun 

máximo de 6 puntos; catro preguntas a elixir tres sobre cuestións gramaticais e culturais referidas ao texto, que poderán 

ser puntuadas cun máximo de 3 puntos; e dúas preguntas a elixir unha sobre os temas de literatura e as lecturas, que se 

puntuará cun máximo de 1 punto. 

                                                                                                                                                       

1.-Tarefas puntuais: É importante que o alumnado se achegue á literatura clásica directamente, así como que controle 

os mecanismos para facer traballos de investigación. Isto só é posible fóra das horas lectivas. Valorarase:                                                                                        

− A puntualidade na data de entrega prevista. 

− A presentación do traballo. 

− A comprensión e síntese do tema motivo do traballo. 

− A elaboración persoal. 

− A exposición oral. 

− A comprensión lectora. 

− O manexo das TIC. 
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6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

A cualificación de cada unha das avaliacións e a nota final de curso será obtida a partir das cualificacións das probas 

escritas (unha ou dúas por avaliación) que se realizarán despois de cada bloque de contidos, coas actividades 

correspondentes. 

Asímesmo, serán tidas en conta para as cualificacións as intervencións orais nas clases, os traballos individuais ou 

grupais sexan encomendados ou voluntários (atendendo a indicadores como pulcritude e limpeza, corrección na escrita, 

extensión acaída, boa disposición do contido, etc), corrección integral do caderno de clase (presentación, realización 

correcta e en tempo das tarefas, limpeza, bo estado do mesmo, orde, redacción, ortografía, etc.), as lecturas 

encomendadas (no seu caso), as mostras de interese e participación (tanto na aula como nas saídas), a creatividade, etc. 

a resolución correcta de actividades e, en xeral, o resultado positivo de calquera das actividades consideradas 

instrumentos de avaliación realizados. Tamén será tido en conta o traballo diário, o cal implica a valoración do esforzo 

continuado do alumnado e a adquisición eficaz de hábitos durante o curso. Como quedou xa apuntado, estes aspectos 

(traballo diario, participación, mostra de interese, corrección na realización das tarefas e do caderno, etc.)  

O 70 % da nota corresponderá ás probas escritas (unha ou dúas por avaliación) e o restante 30 % atenderá ás 

actividades antes mencionadas, así como á disposición activa e participativa e o interese amosado polo alumnado.  

As probas escritas recollerán os contidos linguísticos, culturais e históricos correspondentes aos temas estudados. O 

profesor poderá, se é o caso, realizar unha recuperación destas probas. 

Serán valoradas de xeito bo as actitudes que redunden no normal desenvolvemento das clases, o respecto polos 

compañeiros/as, polo profesorado e pólas normas da aula. Serán tidas positivamente en conta en canto a valoracións as 

saídas e intervencións voluntarias do alumnado (sobre todo se son acertadas en canto á resolución correcta dos temas e 

tarefas propostos), a dinámica de atención ás explicacións e os traballos realizados motu proprio, ademais do esforzo 

individual na boa realización dos traballos encomendados.  

A cualificación da avaliación ordinária obterase em función da nota media das tres avaliacións (tendo en conta 

tamén, se fose o caso, a nota das recuperación/s). Neste sentido cómpre sinalar que é imprescindible que para superar a 

materia en cada unha das avaliacións ten que figurar unha cualificación de como mínimo un 4. Porén, tamén se terá en 

conta a evolución do alumnado en interese, esforzo, etc. ao longo do curso. 

Na avaliación extraordinária de setembro, a proba escrita obxectiva seguirá as mesmas pautas ou o mesmo modelo 

sinalado. En todo caso, os mínimos esixibles para a obtención dunha avaliación positiva terán a ver coa adquisición dos 

contidos mínimos. 

Evidentemente serán os resultados académicos que o alumnado obteña nas distintas probas e en cada avaliación os que 

contribuirían en alto grao a definir un mapa de logros. A porcentaxe de resultados positivos e negativos medirán a 

dimensión destes. Consideramos que este cálculo poderíase definir tendo en conta o seguinte: se os resultados 

académicos positivos (das distintas probas, das avaliacións) non acadasen o 50 % o indicador sería negativo; se fosen 
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do 50-60 % o indicador sería aceptable; se fose do 60-70, bo; se do 70-80 notable, e se superase iso, óptimo.  

 

LATÍN 

4º ESO  1º e 2º BACHARELATO 

Exames (media aritmética das probas) 70 %  Exames (media aritmética das probas) 70 % 

Os traballos individuais ou grupais sexan 

encomendados ou voluntários, traballo 

diário na aula e participación, traballo na 

casa (deberes), ... 

30 % 

 Os traballos individuais ou grupais sexan 

encomendados ou voluntários, traballo 

diário na aula e participación, traballo na 

casa (deberes), ... 

30 % 

 

GREGO 

1º e 2º BACHARELATO 

Exames (media aritmética das probas) 70 % 

Os traballos individuais ou grupais sexan 

encomendados ou voluntários, traballo 

diário na aula e participación, traballo na 

casa (deberes), ... 

30 % 

 

 

7. AVALIACIÓN FINAL E EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

A avaliación abordarase atendendo ás consideracións e aos puntos marcados pola normativa vixente para a educación 

secundaria e basearase na consecución das competencias clave, na adquisición dos coñecementos e contidos 

programados para o curso e no logro dos obxectivos da materia. Esta avaliación será continua, aínda que pola 

organización do curso escolar realizarase por trimestres. Isto permitirá artellar as medidas de recuperación, de seren 

necesarias, adecuadas ao longo do curso. En relación con isto hai que indicar: 

-Avaliación Ordinaria 

Tres sesións de avaliación, unha por trimestre, nas que se irán comprobando o grao de consecución das competencias, 

contidos, recuperación de matéria pendente de avaliacións anteriores, e obxectivos. Cando se avalie positivamente unha 

avaliación, consideraranse recuperadas as anteriores. 

-Avaliación Extraordinaria 

Se as avaliacións ordinarias diagnostican o fracaso do proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado ao longo do curso, 

realizarase unha proba extraordinária en setembro que incluiría os contidos mínimos para a avaliación positiva. 
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8. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DA 

MATERIA PENDENTE 

No caso dun repetidor/a, cómpre establecer un plan personalizado para superar as dificultades e recuperar a materia 

pendente, 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 por cada 

trimestre 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.  

Com esta finalidade o alumnado deberá realizar unha serie de tarefas e exercícios prácticos entregados polo profesor 

correspondentes a cada avaliación. Polo tanto, será trimestral e terá a 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 cun50 % da cualificación, o restante 50 % 

corresponderase côa proba obxectiva que se realizará trimestralmente. Esta terá en conta os contidos cos que se foi 

traballando no curso. A superación da materia de cada trimestre suporá ao aprobado da materia, seguindo o apuntado 

antes. Do contrario, en setembro haberá outra convocatoria para o alumnado que non fose quen de dita superación. 

Os criterios de avaliación son os mesmos que antes se sinalaron. 

 


