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Cultura Clásica. 3º ESO

1ª AVALIACIÓN

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Xeografía

 B1.1.  Localizar  nun  mapa  fitos  xeográficos  e  enclaves
concretos  relevantes  para  o  coñecemento  das  civilizacións
grega e romana.

 CCB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco xeográfico en que se
sitúan  en  distintos  períodos  as  civilizacións  grega  e  romana,
delimitando o seu ámbito de influencia, establecendo conexións
con  outras  culturas  próximas  e  situando  con  precisión  puntos
xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa
relevancia histórica. 

 CMCCT

 CD

 CAA

 B1.2. Describir os marcos xeográficos en que se desenvolven
as civilizacións grega e romana ao longo da súa historia.

 CCB1.2.1. Enumera aspectos do marco xeográfico que poden ser
considerados  determinantes  no  desenvolvemento  das
civilizacións  grega e  latina,  e  achega exemplos  para  ilustrar  e
xustificar as súas formulacións.

 CSC

 CD

 CAA

Bloque 2. Historia

 B2.1. Identificar, describir e explicar o marco histórico en que
se desenvolven as civilizacións grega e romana.

 CCB2.1.1.  Sabe  enmarcar  determinados  feitos  históricos  nas
civilizacións  grega  e  romana  e  no  período  histórico
correspondente,  póndoos  en  contexto  e  relacionándoos  con
outras circunstancias contemporáneas.

 CAA

 CMCCT

 CD

 CSC

 B2.2. Coñecer as principais características de cada período
da  historia  de  Grecia  e  Roma,  e  saber  situar  nun  eixe
cronolóxico feitos históricos.

 CCB2.2.1. Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia
e  Roma,  nomeando  e  situando  no  tempo  os  principais  fitos
asociados a cada unha delas.

 CSIEE

 CMCCT

 CD

 CSC

 CCB2.2.2. Explica o proceso de transición que se produce entre
as  etapas  da  historia  de  Grecia  e  Roma,  describindo  as
circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos
históricos salientables, consultando ou non fontes de información.

 CD

 CMCCT

 CSC

 CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe cronolóxico o marco histórico en
que se desenvolven as civilizacións grega e romana, sinalando
períodos  e  identificando  en  cada  un  as  conexións  máis
importantes que presentan con outras civilizacións.

 CMCCT

 CD

 CSC

 B2.3.  Coñecer  as  características  fundamentais  da
romanización de Hispania e Gallaecia.

 CCB2.3.1.  Explica  a  romanización  de  Hispania  e  Gallaecia,
describindo as súas causas e delimitando as súas fases.

 CCEC

 CAA

 CSC

 CCL

 CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos
fundamentais  que  caracterizan  o  proceso  da  romanización  de
Hispania  e  Gallaecia,  sinalando  a  súa  influencia  na  historia
posterior do noso país.

 CSC

 CAA

 CCEC

 CCL

Bloque 3. Mitoloxía

 CCB3.2.1.  Identifica  dentro  do  imaxinario  mítico  deuses,
semideuses e heroes,  e explica  os principais  aspectos que os

 CCEC
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Cultura Clásica. 3º ESO

1ª AVALIACIÓN

 B3.2. Coñecer os mitos e os heroes grecolatinos, e establecer
semellanzas e diferenzas entre os mitos e os heroes antigos e
os actuais.

diferencian.
 CD

 CCL

 CCB3.2.2.  Sinala  semellanzas  e  diferenzas  entre  os  mitos  da
antigüidade  clásica  e  os  pertencentes  a  outras  culturas,
comparando  o  seu  tratamento  na  literatura  ou  na  tradición
relixiosa.

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 CCB3.2.3.  Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do
mítico  e  da  figura  do  heroe  na  nosa  cultura,  analizando  a
influencia  da  tradición  clásica  neste  fenómeno  e  sinalando  as
principais semellanzas e diferenzas que se observan entre ambos
os tratamentos, asociándoas a outros trazos culturais propios de
cada época.

 CCEC

 CMCCT

 CD

 CSC

 CCB3.2.4. Recoñece referencias mitolóxicas nas artes plásticas,
sempre que sexan claras e sinxelas, describindo, a través do uso
que  se  fai  destas,  os  aspectos  básicos que  en  cada caso se
asocian á tradición grecolatina.

 CCEC

 CD

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá

 B5.2.  Coñecer  as  características  e  a  evolución  das  clases
sociais en Grecia e Roma.

 CCB5.2.1.  Describe  a  organización  das  sociedades  grega  e
romana,  explicando  as  características  das  clases  sociais  e  os
papeis asignados a cada unha, relacionando estes aspectos cos
valores cívicos da época e comparándoos cos actuais.

 CSIEE

 CSC

 CCL

 CCB5.2.2.  Describe  as  principais  características  e  a  evolución
dos grupos que compoñen as sociedades grega e romana.

 CCL

 CSC

 CCL

Bloque 7. Pervivencia na actualidade

 B7.1. Recoñecer a presenza da civilización clásica nas artes e
na organización social e política. 

 CCB7.1.1. Sinala e describe algúns aspectos básicos da cultura e
a  civilización  grecolatina  que  perviviron  ata  a  actualidade,
demostrando  a  súa  vixencia  nunha  e  noutra  época  mediante
exemplos. 

 CCL

 CAA

 B7.2.  Coñecer  a  pervivencia  da  mitoloxía  e  os  temas
lexendarios nas manifestacións artísticas actuais.

 CCB7.2.1.  Demostra  a  pervivencia  da  mitoloxía  e  os  temas
lexendarios  mediante  exemplos  de  manifestacións  artísticas
contemporáneas nas que están presentes estes motivos. 

 CAA

 CCEC

 B7.3. Identificar os aspectos máis importantes da historia de
Grecia e Roma e a súa presenza no noso país e recoñecer as
pegadas  da  cultura  romana  en  diversos  aspectos  da
civilización actual. 

 CCB7.3.1.  Enumera  e  explica  algúns  exemplos  concretos  nos
que se pon de manifesto a influencia que o mundo clásico tivo na
historia e as tradicións do noso país. 

 CCL

 CSC

 B7.4. Realizar traballos de investigación sobre a pervivencia
da civilización clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías
da información e a comunicación.

 B7.4.1.  Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación
para  recabar  información  e  realizar  traballos  de  investigación
acerca da pervivencia da civilización clásica na nosa cultura.

 CD

 CAA
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Cultura Clásica. 3º ESO

2ª AVALIACIÓN

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 3. Mitoloxía

 B3.1. Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina.

 CCB3.1.1. Pode nomear coa súa denominación grega e latina os
principais deuses 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  as
relacións entre os diferentes deuses.

 CD

 CCEC

 CCL

 B3.2.  Coñecer  os  mitos  e  os  heroes  grecolatinos,  e
establecer  semellanzas  e  diferenzas  entre  os  mitos  e  os
heroes antigos e os actuais.

 CCB3.2.1.  Identifica  dentro  do  imaxinario  mítico  deuses,
semideuses  e  heroes,  e explica  os principais  aspectos  que os
diferencian.

 CCEC

 CD

 CCL

 CCB3.2.2.  Sinala  semellanzas  e  diferenzas  entre  os  mitos  da
antigüidade  clásica  e  os  pertencentes  a  outras  culturas,
comparando  o  seu  tratamento  na  literatura  ou  na  tradición
relixiosa.

 CAA

 CSC

 CCEC

 CD

 CCB3.2.3.  Recoñece e  ilustra con  exemplos  o mantemento do
mítico  e  da  figura  do  heroe  na  nosa  cultura,  analizando  a
influencia  da  tradición  clásica  neste  fenómeno  e  sinalando  as
principais semellanzas e diferenzas que se observan entre ambos
os tratamentos, asociándoas a outros trazos culturais propios de
cada época.

 CCEC

 CMCCT

 CD

 CSC

 CCB3.2.4. Recoñece referencias mitolóxicas nas artes plásticas,
sempre que sexan claras e sinxelas, describindo, a través do uso
que  se  fai  destas,  os  aspectos  básicos que  en  cada  caso  se
asocian á tradición grecolatina.

 CCEC

 CD

 B3.3. Coñecer e comparar as características da relixiosidade
e da relixión grega coas actuais.

 CCB3.3.1.  Enumera  e  explica  as  principais  características  da
relixión grega, póndoas en relación con outros aspectos básicos
da  cultura  helénica  e  establecendo  comparacións  con
manifestacións relixiosas propias doutras culturas.

 CSC

 CMCCT

 CCEC

 B3.4.  Explicar  os  fundamentos  da  relixiosidade  romana  e
distinguir  a  relixión  oficial  das  manifestacións  do  culto
privado.

 CCB3.4.1.  Distingue  a  relixión  oficial  de  Roma  dos  cultos
privados, e explica os trazos que lles son propios.

 CSC

 CMCCT

 CCEC

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá

 B5.3.  Coñecer  a  composición  da  familia  e  os  papeis
asignados aos seus membros.

 CCB5.3.1. Identifica e explica os papeis que desempeña dentro
da familia cada un dos seus membros, identificando e explicando
a través deles estereotipos culturais e comparándoos cos actuais.

 CSC

 CCL

 B5.4. Coñecer os trazos máis salientables da vida cotiá en
Grecia e Roma.

 CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de
alimentación, os hábitos de hixiene e a vestimenta en Grecia e
Roma.

 CD

 CAA

 CSC

 CMCCT

 CCL

 CCB5.4.2. Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas
cos coñecementos científicos e técnicos da época, e explica a súa
influencia no progreso da cultura occidental.

 CAA

 CMCCT

 CSC
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Cultura Clásica. 3º ESO

2ª AVALIACIÓN

 CCL

 B7.1. Recoñecer a presenza da civilización clásica nas artes
e na organización social e política. 

 CCB7.1.1. Sinala e describe algúns aspectos básicos da cultura e
a  civilización  grecolatina  que  perviviron  ata  a  actualidade,
demostrando  a  súa  vixencia  nunha  e  noutra  época  mediante
exemplos. 

 CCL

 CAA

 B7.2.  Coñecer  a  pervivencia  da  mitoloxía  e  os  temas
lexendarios nas manifestacións artísticas actuais.

 CCB7.2.1.  Demostra  a  pervivencia  da  mitoloxía  e  os  temas
lexendarios  mediante  exemplos  de  manifestacións  artísticas
contemporáneas nas que están presentes estes motivos. 

 CAA

 CCEC

 B7.3. Identificar os aspectos máis importantes da historia de
Grecia e Roma e a súa presenza no noso país e recoñecer
as  pegadas  da  cultura  romana  en  diversos  aspectos  da
civilización actual. 

 CCB7.3.1. Enumera e explica algúns exemplos concretos nos que
se pon de manifesto  a influencia  que o mundo clásico  tivo na
historia e as tradicións do noso país. 

 CCL

 CSC

 B7.4. Realizar traballos de investigación sobre a pervivencia
da civilización clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías
da información e a comunicación.

 B7.4.1.  Utiliza as tecnoloxías da información  e a comunicación
para  recabar  información  e  realizar  traballos  de  investigación
acerca da pervivencia da civilización clásica na nosa cultura.

 CD

 CAA

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
CULTURA CLÁSICA 3ºESO

a. Instrumentos de avaliación:
- Exames por escrito que recollan os temas expostos na aula 
- Traballos de investigación en grupo e individuais. 
- Traballo e esforzo diario, tanto na aula como na casa

b. Criterios de cualificación:
- Exames escritos ou orais................................................60%
- Traballos de investigación en grupo ou individuais.......30%
- Traballo diario................................................................10%

Á hora da cualificación dividimos a materia en: exames e traballos de investigación. É importante subliñar que no caso de non 
acadar unha puntuación de 3 en cada unha destas partes  non se fará media e a totalidade da materia estará suspensa no 
trimestre correspondente.

Probas escritas.
Recollerán os temas explicados na aula e haberá, como mínimo, dúas cada trimestre. Debido á suspensión das aulas o 13 de marzo 
pola alerta sanitaria, o 2º trimestre só deu tempo a facer unha destas probas escritas. A nota total desta parte será a da media das 
probas. As probas poderán conter diferentes tipos de actividades (preguntas breves, longas, comentario de imaxes ou textos, tipo 
test, verdadeiro-falso...). Antes de cada proba especificarase ao alumnado o tipo de proba que se vai realizar.

Traballos de investigación.
Cada avaliación o alumnado terá que entregar polo menos un traballo de investigación feito en grupo ou individualmente. Na 
medida do posible, dado o alto número de alumna/os,  intentarase que os traballos sexan expostos na aula.
Valorarase:
- A puntualidade na entrega.
- A elaboración persoal e a posta en común das partes dentro do grupo (no caso de traballos en grupo)
- A presentación, tanto oral, como a power point (imaxes escollidas, contido...)
- A redacción.
- A comprensión lectora.

Traballo diario.
Durante cada trimestre a profesora comprobará a realización das tarefas propostas para realizar na aula ou na casa,  dez veces a 
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cada alumna/o. Cada vez que as tarefas estean realizadas correctamente sumaremos un punto á cualificación de traballo diario. En 
caso de que as tarefas estean resoltas de maneira non satisfactoria anotaremos 0´5 puntos. A suma destas notas será a cualificación 
do traballo diario. 
En caso de que a/o alumna/o teña dez faltas sen xustificar a nota desta parte da materia será 0.
En caso de que non se pidan as tarefas esas dez veces, senón menos,  a nota será a porcentaxe correspondente.
Ademais a profesora porá especial atención á observación e o control do traballo diario do alumnado mediante:
- Preguntas frecuentes na aula.
- Control da asistencia e puntualidade.
- Observación do grao de participación en clase.
- Observación da actitude (enfado, aburrimento, falta de respecto a compañeira/os)
Deste xeito a profesora observará as dificultades, os avances, os erros máis frecuentes da cada alumno/a e poderá atendelos 
axeitadamente.
Para aprobar cada avaliación o alumnado deberá acadar un mínimo de 5 puntos na cualificación total.
No caso de non acadar un 5 na avaliación haberá un exame de recuperación por avaliación para os temas de cultura, en caso de non 
ter aprobada esa parte da materia; se a parte suspensa é a dos traballos de investigación o alumnado nesa circunstancia terá que 
realizar un traballo asignado pola profesora. No caso de ter as dúas partes suspensas o alumno ou alumna poderá presentarse ao 
exame e realizar o traballo. Neste caso a porcentaxe será:
-temas de cultura 70%
-preguntas sobre traballo de investigación 30%

RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS
Debido á excepcionalidade da situación polo Estado de Alarma decretado polo COVID-19 dáse a posibilidade de recuperar as 
avaliacións suspensas entregando semanalmente as tarefas que a profesora irá enviando ao alumando nesas circunstancias. En caso 
de ter entregado todas as tarefas realizadas de xeito satisfactorio a avaliación, ou avaliacións, quedarán aprobadas. A cualificación 
final dependerá da cantidade e da calidade das tarefas entregadas.

A CUALIFICACIÓN FINAL DA MATERIA SERÁ A MEDIA DA 1ª E DA 2ª AVALIACIÓN. AS TAREFAS REALIZADAS DE
XEITO SATISFACTORIO DENDE O FINAL DAS AULAS PRESENCIAIS PODERÁN SUBIR 1 PUNTO Á NOTA FINAL. 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO: 
En caso de non acadar un 5 na avaliación ordinaria nesta materia o/a alumno/a terá que presentarse en setembro a un exame que
incluirá cuestións sobre os temas de historia e civilización grecorromana explicados durante o curso na aula. A proba seguirá o
modelo das realizadas durante o curso: 
1ª parte tipo test
2ª parte Verdadeiro/Falso
3ª parte Comentario e /ou cuestións sobre imaxes.

ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE
Este curso hai dous alumnos e unha alumna de 4ºESO con Cultura Clásica de 3º ESO pendente.  A profesora fará chegar a este
alumnado tarefas  a  realizar,  sobre a  totalidade  dos temas explicados na aula o curso  pasado,  que  en  caso de ser  entregadas
realizadas de xeito satisfactorio, conlevarán o aprobado na materia. 

Latín. 4º de ESO

1ª AVALIACIÓN

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

1. O latín, orixe das linguas romances

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

 LAB1.1.1.  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.

 CMCCT

 CCEC

 CAA

 CD

 CSC

 LAB.1.2.1.  Define  o  indoeuropeo  e  recoñece  as  linguas
indoeuropeas e as súas familias, delimitando nun mapa a zona de

 CD
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Latín. 4º de ESO

1ª AVALIACIÓN

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

orixe e as zonas de expansión.  CAA

 CMCCT

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

 LAB.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.

 CSC

 CAA

 CD

 B1.4.  Coñecer  as  orixes  das  linguas  faladas  en  España,
clasificalas e localizalas nun mapa.

 LAB1.4.1.  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.

 CSC

 CAA

 CD

 B1.5. Distinguir e identificar palabras patrimoniais, cultismos e
semicultismos.

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

 CCL

 CAA

2. Sistema da lingua latina: elementos básicos

 B2.1. Coñecer diferentes sistemas de escritura e distinguilos
do alfabeto.

 LAB2.1.1.  Recoñece  diferentes  tipos  de  escritura  e  clasifícaos
consonte a súa natureza e a súa función.

 CD

 CCEC

 B2.2. Coñecer a orixe do alfabeto nas linguas modernas e
identificar os tipos de alfabeto empregados hoxe en día en
Europa.

 LAB2.2.1.  Explica  a  orixe  do  alfabeto  de  diferentes  linguas
partindo do abecedario latino, sinala as principais adaptacións que
se producen en cada unha delas, recoñece os tipos de alfabetos
usados actualmente en Europa e relaciona cada un coas linguas
que os empregan.

 CAA

 CD

 B2.3. Coñecer e aplicar con corrección as normas básicas de
pronuncia en latín.

 LAB2.3.1.  Le en voz alta textos latinos  de  certa extensión  coa
pronuncia correcta.

 CCL

3. Morfoloxía

 B3.1. Identificar e distinguir os formantes das palabras.

 LAB3.1.1. 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.

 CMCCT

 CCL

 B3.2. Distinguir e clasificar tipos de palabras.

 LAB3.2.1.  Distingue palabras variables  e  invariables,  explica  os
trazos que permiten identificalas e define criterios para clasificalas.

 CAA

 CCL

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

 LAB3.3.1. Define o concepto de declinación e conxugación.  CAA

 CCL

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

 LAB3.4.1.  Enuncia  correctamente  substantivos,  adxectivos  e
pronomes  en  latín,  distíngueos  a  partir  do  seu  enunciado  e
clasifícaos segundo a súa categoría e a súa declinación.

 CD

 CCL

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

 CCL

 CAA

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

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

 CAA

 CCL

 LAB3.5.2.  Coñece  e  identifica  as  formas  que  compoñen  o  CCL
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Latín. 4º de ESO

1ª AVALIACIÓN

enunciado dos verbos de paradigmas regulares e recoñece a partir
destas os modelos de conxugación.

 CAA

 B3.6. Recoñecer  as formas dos tempos verbais  presente e
imperfecto. 

 LAB3.6.1. 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.

 CAA

 CCL

 CD

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

Bloque 4. Sintaxe

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

 LAB4.1.1.  Analiza  morfolóxica  e sintacticamente  frases  e textos
adaptados, identificando correctamente as categorías gramaticais
presentes nas palabras con flexión e explicando as funcións na
oración.

 CMCCT

 B4.2.  Coñecer  os nomes dos  casos latinos e identificar  as
súas principais funcións na oración, e saber traducir os casos
á lingua materna adecuadamente.

 LAB4.2.1.  Enumera  correctamente  os  nomes  dos  casos  que
existen  na  flexión  nominal  e  pronominal  latina,  e  explica  as
principais funcións que realizan dentro da oración.

 CAA

 CCL

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

 CCL

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

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

 CCL

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

 LAB4.4.1.  Compara  e  clasifica  tipos  de  oracións  simples,  e
identifica as súas características.

 CMCCT

 CCA

 CCL

Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización

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

 LAB5.1.1. Distingue as etapas da historia de Roma e explica os
seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso
de unhas a outras.

 CSC

 CSIEE

 CD

 LAB5.1.2.  Sabe  enmarcar  determinados  feitos  históricos  no
período histórico correspondente.

 CAA

 CCEC

 CSC

 LAB5.1.3.  Pode  elaborar  eixes  cronolóxicos  nos  que  se
representan  fitos  históricos  salientables,  consultando  diferentes
fontes de información.

 CD

 CAA

 CMCCT

 LAB5.1.4.  Describe  algúns  dos  principais  fitos  históricos  da
civilización latina, e explica a grandes liñas as circunstancias en
que teñen lugar e as súas principais consecuencias.

 CSC

 CCEC

 CCL

 LAB5.2.1.  Describe  os  trazos  esenciais  que  caracterizan  as
sucesivas formas de organización do sistema político romano.

 CSIEE

 CSC
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Latín. 4º de ESO

1ª AVALIACIÓN

 B5.2.  Coñecer  os  trazos  fundamentais  da  organización
política e social de Roma.

 CCL

 LAB5.2.2. Describe a organización da sociedade romana e explica
as características das clases sociais e os papeis asignados a cada
unha delas, en comparación cos actuais.

 CSIEE

 CSC

 CCEC

 CCL

 B5.4. Coñecer os principais deuses, semideuses e heroes da
mitoloxía grecolatina.

 LAB5.4.1. Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da
mitoloxía  grecolatina,  sinala  os  trazos  que  os  caracterizan  e
establece relacións entre os deuses máis importantes.

 CCEC

 CCL

 CD

 B5.5. Coñecer os deuses, mitos e heroes latinos, e establecer
semellanzas e diferenzas entre os mitos e os heroes antigos e
os actuais.

 LAB5.5.1.  Recoñece  e  ilustra  con  exemplos  o  mantemento  do
mítico  e  da  figura  do  heroe  na  nosa  cultura,  e  sinala  as
semellanzas  e  as  principais  diferenzas  que  se  observan  entre
ambos os tratamentos.

 CAA

 CCEC

 CD

6. Textos.

 B6.1. Aplicar coñecementos básicos de morfoloxía e sintaxe
para iniciarse na interpretación, na tradución e na retroversión
de frases de dificultade progresiva e textos adaptados.

 LAB6.1.1.  Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e
sintáctica de frases de dificultade graduada e textos adaptados,
para efectuar correctamente a súa tradución ou retroversión.

 CCL

 CAA

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

 LAB6.2.1.  Utiliza  mecanismos  de  inferencia  para  comprender
textos de forma global, relacionando estruturas latinas con outras
equivalentes nas linguas que coñece.

 CCL

 CAA

 B6.3.  Utilizar  correctamente  os  manuais  de  gramática  e  o
dicionario, recoñecendo e analizando toda a información que
proporcionan.

 LAB6.3.1.  Utiliza  correctamente  os  manuais  e  o  dicionario,
analizando  a  información  que  proporcionan,  para  traducir
pequenos textos.

 CCL

 CAA

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

 LAB6.4.1.  Realiza  comentarios  sobre  determinados  aspectos
culturais presentes nos textos seleccionados, aplicando para iso
os  coñecementos  adquiridos  previamente  nesta  ou  noutras
materias.

 CCEC

 CCL

 LAB6.4.2.  Elabora  mapas  conceptuais  e  estruturais  dos  textos
propostos,  localizando  o  tema  principal  e  distinguindo  as  súas
partes.

 CMCCT

 CD

 CCL

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

 LAB6.5.1.  Redacta frases sinxelas  ou pequenos  textos  en  latín
sobre un tema proposto.

 CCL

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

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

 CCL

Bloque 7. Léxico

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

 LAB7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados,
partindo do contexto ou de palabras da lingua propia. 

 CAA

 CCL

 LAB7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior  CD
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Latín. 4º de ESO

1ª AVALIACIÓN

frecuencia.  CAA

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

 LAB7.2.1.  Identifica  e  explica  os  principais  prefixos  e  sufixos,
analizando o seu mantemento na propia lingua.

 CMCCT

 CCL

 B7.3.  Recoñecer  os  elementos  léxicos  latinos  que
permanecen nas linguas do alumnado.

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

 CCL

 B7.4. Coñecer o significado das principais locucións latinas de
uso actual e saber empregalas nun contexto axeitado.

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

 CD

 CSC

 CCEC

 CCL

Latín. 4º de ESO

2ª AVALIACIÓN

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

1. O latín, orixe das linguas romances

B1.5.  Coñecer  e  aplicar  as  regras  fundamentais  da  evolución
fonética do latín ao galego  e ao castelán, partindo dos étimos
latinos.

 LAB.1.6.1. Realiza a evolución de termos latinos ao galego e ao
castelán aplicando as regras fonéticas de evolución. 

 CCL

 CAA

2. Sistema da lingua latina: elementos básicos

B2.3.  Coñecer  e aplicar con corrección as normas básicas de
pronuncia en latín.

 LAB2.3.1.  Le en voz alta textos latinos  de  certa extensión  coa
pronuncia correcta.

 CCL

3. Morfoloxía

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

 LAB3.4.1.  Enuncia  correctamente  substantivos,  adxectivos  e
pronomes  en  latín,  distíngueos  a  partir  do  seu  enunciado  e
clasifícaos segundo a súa categoría e a súa declinación.

 CD

 CCL

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

 CCL

 CAA

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

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

 CAA

 CCL

 LAB3.5.2.  Coñece  e  identifica  as  formas  que  compoñen  o
enunciado dos verbos de paradigmas regulares e recoñece a partir
destas os modelos de conxugación.

 CCL

 CAA

 B3.5. Recoñecer as formas dos tempos verbais  formadas a
partir do tema de presente. 

 LAB3.6.1. Identifica correctamente as principais formas derivadas
de cada tema verbal  latino:  en voz activa o modo indicativo do
tema de presente 

 CAA

 CCL

 CD
 LAB3.6.4.  Traduce  correctamente  ao  galego  e  ao  castelán

diferentes formas verbais latinas.
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Latín. 4º de ESO

2ª AVALIACIÓN

Bloque 4. Sintaxe

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

 LAB4.1.1.  Analiza  morfolóxica  e sintacticamente  frases  e textos
adaptados, identificando correctamente as categorías gramaticais
presentes nas palabras con flexión e explicando as funcións na
oración.

 CMCCT

 B4.2.  Coñecer  os  nomes dos  casos  latinos  e  identificar  as
súas principais funcións na oración, e saber traducir os casos
á lingua materna adecuadamente.

 LAB4.2.1.  Enumera  correctamente  os  nomes  dos  casos  que
existen  na  flexión  nominal  e  pronominal  latina,  e  explica  as
principais funcións que realizan dentro da oración.

 CAA

 CCL

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

 CCL

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

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

 CCL

 B4.5. Distinguir as oración simples das compostas. 

 LAB4.5.1.  Compara  e  clasifica  tipos  de  oracións  compostas.  e
diferénciaas das oracións simples. 

 CMCCT

 CCA

 CCL

Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización

B5.3.  Coñecer  a  composición  da  familia  romana  e  os  papeis
asignados aos seus membros. 

 LAB5. 3.1 Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da
familia  cada un des seus membros e analiza a través deles os
estereotipos culturais da época en comparación cos actuais. 



 B5.6. Recoñecer os tipos de vivenda empregados en Roma,
as  características  principais  da  alimentación  romana,  os
elementos da indumentaria e as normas de hixiene persoal,
peiteados e cosméticos.

 LAB5.6.1.  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.

 CD

 CCEC

 CSC

 CCL

 CSIEE

 CCL

 CAA

6. Textos.

 B6.1. Aplicar coñecementos básicos de morfoloxía e sintaxe
para iniciarse na interpretación, na tradución e na retroversión
de frases de dificultade progresiva e textos adaptados.

 LAB6.1.1.  Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e
sintáctica de frases de dificultade graduada e textos adaptados,
para efectuar correctamente a súa tradución ou retroversión.

 CCL

 CAA

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

 LAB6.2.1.  Utiliza  mecanismos  de  inferencia  para  comprender
textos de forma global, relacionando estruturas latinas con outras
equivalentes nas linguas que coñece.

 CCL

 CAA

 B6.3.  Utilizar  correctamente  os  manuais  de  gramática  e  o
dicionario, recoñecendo e analizando toda a información que
proporcionan.

 LAB6.3.1.  Utiliza  correctamente  os  manuais  e  o  dicionario,
analizando  a  información  que  proporcionan,  para  traducir
pequenos textos.

 CCL

 CAA
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Latín. 4º de ESO

2ª AVALIACIÓN

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

 LAB6.4.1.  Realiza  comentarios  sobre  determinados  aspectos
culturais presentes nos textos seleccionados, aplicando para iso
os  coñecementos  adquiridos  previamente  nesta  ou  noutras
materias.

 CCEC

 CCL

 LAB6.4.2.  Elabora  mapas  conceptuais  e  estruturais  dos  textos
propostos,  localizando  o  tema  principal  e  distinguindo  as  súas
partes.

 CMCCT

 CD

 CCL

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

 LAB6.5.1.  Redacta frases sinxelas  ou pequenos  textos  en  latín
sobre un tema proposto.

 CCL

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

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

 CCL

Bloque 7. Léxico

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

 LAB7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados,
partindo do contexto ou de palabras da lingua propia. 

 CAA

 CCL

 LAB7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior
frecuencia.

 CD

 CAA

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

 LAB7.2.1.  Identifica  e  explica  os  principais  prefixos  e  sufixos,
analizando o seu mantemento na propia lingua.

 CMCCT

 CCL

 B7.3.  Recoñecer  os  elementos  léxicos  latinos  que
permanecen nas linguas do alumnado.

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

 CCL

 B7.4. Coñecer o significado das principais locucións latinas de
uso actual e saber empregalas nun contexto axeitado.

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

 CD

 CSC

 CCEC

 CCL

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
LATÍN 4ºESO

a. Instrumentos de avaliación:
- Exames de contido lingüístico que incluirán actividades de declinación e conxugación, análises morfosintácticas, exercicios de 
tradución e retroversión, actividades de evolución do latín ao galego e ao castelán, exercicios de etimoloxía e de locucións latinas 
(realizaranse dous ou tres por avaliación, dependendo do tempo dispoñible) Esta 2ª avaliación fixemos só un debido á suspensión 
das aulas a partir do 16 de marzo. 
- Lecturas obrigatorias (unha por avaliación)
- Traballos de investigación en grupo ou individuais dos contidos do bloque 5 (un por trimestre) avaliados mediante exposición en 
clase.
- Participación activa e voluntaria nas clases.

b. Criterios de cualificación:
- Exames escritos ou orais..................................60%
- Exposición dos traballos..................................15%
- Lecturas obrigatorias.......................................15%
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- Traballo diario.................................................10%

É importante subliñar que no caso de non acadar unha puntuación de 3 nos exames de gramática e tradución, ou entre a proba do 
libro de lectura e os traballos de investigación,  non se fará media e a materia estará suspensa na avaliación  correspondente.

Traballo diario.
Durante cada trimestre a profesora comprobará a realización das tarefas propostas para realizar na aula ou na casa, un máximo de 
dez veces a cada alumna/o. Cada vez que as tarefas estean realizadas correctamente sumaremos un punto á cualificación de traballo
diario. En caso de que as tarefas estean resoltas de maneira non satisfactoria anotaremos 0´5 puntos. A suma destas notas será a 
cualificación do traballo diario. En caso de non ser solicitadas as tarefas dez menos, senón menos, a nota será a parte porcentual 
correspondente.
En caso de que a/o alumna/o teña dez faltas sen xustificar a nota desta parte da materia será 0.
Ademais a profesora porá especial atención á observación e o control do traballo diario do alumnado mediante:
- Preguntas frecuentes na aula.
- Control da asistencia e puntualidade.
- Observación do grao de participación en clase.
- Observación da actitude (enfado, pasividade, aburrimento...).
Deste xeito a profesora observará as dificultades, os avances, os erros máis frecuentes da cada alumno/a e poderá atendelos 
axeitadamente.
Probas escritas.
As probas recollerán o exposto durante o período correspondente. 
En canto os exames de gramática e tradución realizaranse dous ou,no mellor dos casos, tres por trimestre, sen liberar materia, xa 
que estamos a falar dunha materia de avaliación continua. Polo mesmo as primeiras probas de cada trimestre terán menos valor no 
cómputo da nota final que a última (15%-35%-50%; 40%-60% no caso de que nos dea tempo a realizar unicamente dúas probas). 
Haberá unha lectura obrigatoria por trimestre, que se avaliará mediante proba por escrito, debido o alto número de alumando co que
contamos este curso. 
Valorarase: 
- A comprensión do texto.
- Ter coñecementos sobre o contexto da obra e do seu autor.
- A calidade do discurso. 

Traballos de investigación.
Cada avaliación o alumnado terá que presentar polo menos un traballo de investigación feito en grupo. O traballo será guiado e 
finalmente exposto ante a clase. 
Valorarase:
- A puntualidade na entrega dos índices e borradores.
- A elaboración persoal e a posta en común das partes dentro do grupo.
- A exposición oral.
- A comprensión lectora.
- A calidade da presentación mediante power point ou similar (escolla das imaxes, orde, unidade...) 

CUALIFICACIÓN FINAL 
A NOTA FINAL CALCULARASE TENDO EN CONTA AS NOTAS DA 1ª E DA 2ª AVALIACIÓN, CONTANDO A  DA 1ª UN
40% E A DA 2ª  UN 60%. SE FEITO DITO CÁLCULO A NOTA RESULTANTE É 5 OU MÁIS A MATERIA ESTARÁ
APROBADA.  NESTE  CASO,  AS  TAREFAS  REALIZADAS  DE  XEITO  SATISFACTORIO  DURANTE  O  TERCEIRO
TRIMESTRE PODERÁN SUMAR 1 PUNTO A ESA CUALIFICACIÓN FINAL
NO  CASO  DO  ALUMNADO  QUE  TEÑA MENOS DUN  5  ENTRE A 1ª  E  A 2ª  AVALIACIÓN  A MATERIA PODERÁ
APROBARSE  EN  XUÑO.  A PROFESORA FACILITARÁ MATERIAL PARA A RECUPERACIÓN  DA MATERIA.  ESTE
MATERIAL SERÁN TEXTOS PARA TRADUCIR E ACTIVIDADES RELACIONADAS COS TEXTOS E OS TEMAS SOBRE
A HISTORIA E A CULTURA LATINA QUE TRATEN.  

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO: 
En caso de que unha alumna  ou alumno non consiga superar a materia en xuño deberá presentarse á proba extraordinaria de
setembro que constará de un texto para analizar e traducir, sempre incluíndo só os temas vistos na aula.

Latín I. 1º de bacharelato

1ª AVALIACIÓN

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
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Latín I. 1º de bacharelato

1ª AVALIACIÓN

clave

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances

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

▪ LA1B1.1.1.  Localiza nun mapa o marco xeográfico da
lingua  latina  e  a  súa  expansión,  delimitando  os  seus
ámbitos de influencia e colocando con precisión puntos
xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos
pola súa relevancia histórica.

▪ CMCCT

▪ CCEC

▪ CSC

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

▪ LA1B1.2.1. Define o indoeuropeo e recoñece as linguas
indoeuropeas e as súas familias, e delimita nun mapa a
zona de orixe e as zonas de expansión.

▪ CD

▪ CAA

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

▪ LA1B1.3.1.  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.

▪ CSC

▪ CCEC

▪ B1.4.  Coñecer  as  orixes  das  linguas  faladas  en  España,  clasificalas  e
localizalas nun mapa, e delimitar o marco xeográfico das linguas romances
faladas no mundo, recoñecendo as súas características.

▪ LA1B1.4.1. Identifica as linguas que se falan en España,
diferenciando pola súa orixe romances e non romances,
localiza nun mapa as zonas onde se utilizan, delimita o
marco  xeográfico  das  linguas  romances  faladas  no
mundo e recoñece as súas características.

▪ CSC

▪ CCEC

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

▪ LA1B1.5.1.  Distingue  e  delimita  as  etapas  do  latín,
recoñece e distingue a partir do étimo latino cultismos,
semicultismos  e  termos  patrimoniais,  e  explica  as
evolucións que se producen nun caso e no outro.

▪ CCL

▪ CAA

▪ CMCCT

▪ LA1B1.5.2.  Coñece  exemplos  de  termos  latinos  que
deron orixe tanto a unha palabra patrimonial como a un
cultismo,  e  sinala  as  diferenzas  de  uso  e  significado
entre ambos.

▪ CCL

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

▪ CMCCT

▪ CD

▪ CCEC

Bloque 2. Sistema de lingua latina: elementos básicos

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

▪ LAT1B2.1.1.  Recoñece tipos  de  escritura e clasifícaos
consonte a súa natureza e a súa función, e describe os
trazos que distinguen uns dos outros.

▪ CD

▪ CCEC

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

▪ LAT1B2.2.1.  Explica  a  orixe  do  alfabeto  latino,  e  a
evolución e a adaptación dos signos do alfabeto grego.

▪ CAA

▪ CMCCT

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

▪ LAT1B2.3.1.  Explica  a  orixe  do  alfabeto  de  diferentes
linguas  partindo  do  alfabeto  latino,  así  como  a  súa
evolución,  sinala  as  adaptacións  que se  producen en
cada  unha  e  recoñece  os  tipos  de  alfabeto  usados
actualmente en Europa, en relación coas linguas que os
empregan.

▪ CSC

▪ CCL

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

▪ LAT1B2.4.1. Le con pronuncia e acentuación correctas
textos latinos, identificando e reproducindo exemplos de
diferentes tipos de pronuncia.

▪ CCL

Bloque 3. Morfoloxía

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

▪ LA1B3.1.1.  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.

▪ CMCCT

▪ CCL

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

▪ LA1B3.2.1.  Distingue  palabras  variables  e  invariables,
explica  os  trazos  que  permiten  identificalas  e  define
criterios para clasificalas.

▪ CAA

▪ CCL

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

▪ LA1B3.3.1.  Declina  e/ou  conxuga  correctamente
palabras propostas segundo a súa categoría, explicando
e  ilustrando  con  exemplos  as  características  que
diferencian os conceptos de declinación e conxugación

▪ CAA

▪ CCL

▪ CD

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

▪ LA1B3.4.1.  Enuncia  e  declina  correctamente
substantivos,  adxectivos  e  pronomes  en  latín,
distinguíndoos  a  partir  do  seu  enunciado  e
clasificándoos  segundo  a  súa  categoría  e  a  súa
declinación.

▪ CCL

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

▪ CCL

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

▪ LA1B3.5.1. Clasifica verbos segundo a súa conxugación
partindo do seu enunciado e describe os trazos polos
que se recoñecen os modelos de flexión verbal.

▪ CAA

▪ CCL

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

▪ CCL

▪ LA1B3.5.3. Conxuga os tempos verbais máis frecuentes
en  voz  activa  e  pasiva,  aplicando  correctamente  os
paradigmas correspondentes.

▪ CCL

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

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

▪ CCL

▪ CAA

Bloque 4. Sintaxe

▪ B4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración.

▪ LA1B4.1.1.  Analiza morfoloxicamente e sintacticamente
frases  e  textos  de  dificultade  graduada,  identificando
correctamente as categorías gramaticais presentes nas
palabras  con  flexión  e  explicando  as  funcións  que
realizan na oración.

▪ CMCCT

▪ CCL

▪ B4.2. Coñecer os nomes dos casos latinos, identificar as principais funcións
que  realizan  na  oración  e  saber  traducir  os  casos  á  lingua  materna

▪ LA1B4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos
que  existen  na  flexión  nominal  e  pronominal  latina,
explica as súas funcións dentro da oración e ilustra con

▪ CAA

▪ CCL
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adecuadamente. exemplos a forma axeitada de traducilos.

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

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

▪ CCL

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

▪ LA1B4.4.1.  Compara  e  clasifica  tipos  de  oracións
simples,  e  identifica  e  explica  en  cada  caso  as  súas
características.

▪ CMCCT

▪ CCL

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

▪ LA1B4.5.1.  Distingue  as  oracións  simples  das
compostas e, dentro destas últimas, as coordinadas das
subordinadas,  os  seus  tipos  e  os  nexos  que  as
caracterizan, e sinala exemplos que expliquen en cada
caso as súas características.

▪ CAA

▪ CCL

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

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

▪ LA1B5.1.1. Describe o marco histórico en que xorde e se
desenvolve a civilización romana, sinala períodos dentro
del  e  identifica  en  cada  un  as  conexións  máis
importantes que presentan con outras civilizacións

▪ CCEC

▪ CCL

▪ CSC

▪ LA1B5.1.2.  Distingue  as  etapas  da  historia  de  Roma,
explicando os seus trazos esenciais e as circunstancias
que interveñen no paso de unhas a outras.

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ LA1B5.1.3.  Sabe  enmarcar  determinados  feitos
históricos  na  civilización  e  no  período  histórico
correspondente,  ponos  en  contexto  e  relaciónaos  con
outras circunstancias contemporáneas.

▪ CAA

▪ CSC

▪ LA1B5.1.4. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se
representan  fitos  históricos  salientables,  consultando
diferentes fontes de información

▪ CD

▪ CMCCT

▪ LA1B5.1.5.  Describe  os principais  fitos históricos  e os
aspectos  máis  significativos  da  civilización  latina,  e
analiza a súa influencia no devir histórico posterior.

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ CCL

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

▪ LA1B5.4.1. Describe os elementos que caracterizan as
sucesivas  formas  de  organización  do  sistema  político
romano.

▪ CSIEE

▪ CSC

▪ LA1B5.4.2.  Describe  a  organización  e  a  evolución  da
sociedade  romana,  explicando  as  características  das
clases  sociais  e  os  papeis  asignados  a  cada  unha,
relacionando  estes  aspectos  cos  valores  cívicos
existentes na época e comparándoos cos actuais.

▪ CSIEE

▪ CD

▪ CSC

▪ CCL

▪ B5.5.  Coñecer  os  principais  deuses,  semideuses  e  heroes  da  mitoloxía
grecolatina.

▪ LA1B5.5.1. Identifica os principais deuses, semideuses e
heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que
os  caracterizan,  os  seus  atributos  e  o  ámbito  de
influencia,  explica  a  súa  xenealoxía  e  establece
relacións entre os deuses.

▪ CCEC

▪ CD
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▪ LA1B5.5.2.  Identifica  deuses,  semideuses  e  heroes
dentro  do  imaxinario  mítico,  e  explica  os  principais
aspectos que diferencian uns dos outros.

▪ CCEC

▪ CD

▪ CCL

Bloque 6. Textos

▪ B6.1.  Coñecer  e  aplicar  os  coñecementos  fonolóxicos,  morfolóxicos,
sintácticos e léxicos da lingua latina para a interpretación, a tradución e a
retroversión de textos de dificultade progresiva.

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

▪ CCL

▪ CAA

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

▪ LA1B6.2.1.  Utiliza  mecanismos  de  inferencia  para
comprender  textos  de  xeito  global,  relacionando
estruturas  latinas  con outras  equivalentes  nas  linguas
que coñece.

▪ CAA

▪ CCL

▪ B6.3.  Utilizar  correctamente  manuais  e  dicionarios,  recoñecendo  e
analizando toda a información que proporcionan.

▪ LA1B6.3.1.  Utiliza  correctamente  o  dicionario,
analizando  e  valorando  correctamente  a  información
gramatical  incluída  nos  seus  manuais  e  nas  súas
entradas,  e  localiza  o  significado  de  palabras  que
entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións
o sentido máis axeitado para a tradución do texto.

▪ CAA

▪ CCL

▪ B6.4. Realizar a través dunha lectura comprensiva a análise e o comentario
do  contido  e  da  estrutura  de  textos  latinos  orixinais,  adaptados  ou
traducidos.

▪ LA1B6.4.1.  Realiza  comentarios  sobre  os  principais
trazos  dos  textos  seleccionados  e  sobre  os  aspectos
culturais  presentes  neles,  aplicando  para  iso  os
coñecementos adquiridos previamente nesta ou noutras
materias.

▪ CSC

▪ CCEC

▪ CAA

▪ LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos
textos  propostos,  localizando  o  tema  principal  e
distinguindo as súas partes.

▪ CMCCT

▪ CCL

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

▪ LA1B6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos
en latín sobre un tema proposto.

▪ CCL

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

▪ LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a
base dun tema previamente acordado.





▪ CCL

Bloque 7. Léxico

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

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

▪ CAA

▪ CCL

▪ LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes
e de maior frecuencia.

▪ CD

▪ CCL

▪ B7.3. Establecer mediante mecanismos de inferencia as relacións existentes
entre determinados étimos latinos e os derivados en linguas romances.

▪ LAT1B7.3.1.  Deduce  o  significado  das  palabras  das
linguas de España a partir dos étimos latinos.

▪ CAA

▪ CCL

▪ LA1B7.4.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico ▪ CCL
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▪ B7.4. Identificar e explicar os elementos léxicos latinos que permanecen nas
linguas dos/das estudantes.

común da lingua propia e explica a partir  desta o seu
significado.

▪ LA1B7.4.2.  Relaciona  palabras  da  mesma  familia
etimolóxica ou semántica.

▪ CAA

▪ CD

▪ CCL

▪ B7.5. Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso actual e
saber empregalas nun contexto axeitado.

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

▪ CCL

▪ CCL

Latín I. 1º de bacharelato

2ª AVALIACIÓN

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances

▪ 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.

▪ LA1B1.6.1.  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.

▪ CCL

▪ CAA

Bloque 2. Sistema de lingua latina: elementos básicos

▪ e ▪ B2.3.  Pronuncia
do latín: tipos.

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

▪ LAT1B2.4.1.  Le  con  pronuncia  e  acentuación
correctas textos latinos,  identificando e reproducindo
exemplos de diferentes tipos de pronuncia.

▪ CCL

Bloque 3. Morfoloxía

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

▪ LA1B3.4.1.  Enuncia  e  declina  correctamente
substantivos,  adxectivos  e  pronomes  en  latín,
distinguíndoos  a  partir  do  seu  enunciado  e
clasificándoos  segundo  a  súa  categoría  e  a  súa
declinación.

▪ CCL

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

▪ CCL

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

▪ LA1B3.5.1.  Clasifica  verbos  segundo  a  súa
conxugación partindo do seu enunciado e describe os
trazos polos que se recoñecen os modelos de flexión
verbal.

▪ CAA

▪ CCL

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

▪ CCL

▪ LA1B3.5.3.  Conxuga  os  tempos  verbais  máis
frecuentes  en  voz  activa  e  pasiva,  aplicando

▪ CCL
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correctamente os paradigmas correspondentes.

▪ 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,  en voz activa

▪ LA1B3.6.1.  Explica o uso dos temas verbais latinos,
identificando  correctamente  as  formas  derivadas  de
cada un.

▪ CAA

▪ CCL

▪ LA1B3.6.2.  Cambia  de  voz  as  formas  verbais
identificando  e  manexando  con  seguridade  os
formantes que expresan este accidente verbal.

▪ CD

▪ CCL

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

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

▪ CCL

▪ CAA

Bloque 4. Sintaxe

▪ B4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración.

▪ LA1B4.1.1.  Analiza  morfoloxicamente  e
sintacticamente  frases  e  textos  de  dificultade
graduada,  identificando correctamente  as categorías
gramaticais  presentes  nas  palabras  con  flexión  e
explicando as funcións que realizan na oración.

▪ CMCCT

▪ CCL

▪ B4.2.  Coñecer  os  nomes  dos  casos  latinos,  identificar  as  principais
funcións  que  realizan  na  oración  e  saber  traducir  os  casos  á  lingua
materna adecuadamente.

▪ LA1B4.2.1.  Enumera  correctamente  os  nomes  dos
casos  que existen  na  flexión  nominal  e  pronominal
latina,  explica as súas funcións dentro da oración e
ilustra con exemplos a forma axeitada de traducilos.

▪ CAA

▪ CCL

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

▪ LA1B4.5.1.  Distingue  as  oracións  simples  das
compostas e,  dentro destas últimas, as coordinadas
das subordinadas, os seus tipos e os nexos que as
caracterizan,  e  sinala  exemplos  que  expliquen  en
cada caso as súas características.

▪ CAA

▪ CCL

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

▪ B5.5. Coñecer os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía
grecolatina.

▪ LA1B5.5.1.  Identifica  os  principais  deuses,
semideuses  e  heroes  da  mitoloxía  grecolatina,
sinalando  os  trazos  que  os  caracterizan,  os  seus
atributos  e  o  ámbito  de  influencia,  explica  a  súa
xenealoxía e establece relacións entre os deuses.

▪ CCEC

▪ CD

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

▪ CCEC

▪ CD

▪ CCL

▪ B5.6.  Coñecer  os  deuses,  os  mitos,  os  heroes  e  as  lendas  latinas
principais,  e establecer semellanzas e diferenzas entre os mitos e os
heroes antigos e os actuais.

▪ LA1B5.6.1.  Recoñece  e  ilustra  con  exemplos  o
mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa
cultura,  analizando  a  influencia  da  tradición  clásica
neste  fenómeno,  sinalando  as  semellanzas  e  as
principais  diferenzas  entre  ambos  tratamentos,  e
asociándoas a outros trazos culturais propios de cada
época.

▪ CCEC

▪ CCL

▪ CSC

▪ CSIEE
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▪ LA1B5.6.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os
mitos  e  as  lendas  da  antigüidade  clásica  e  os
pertencentes  a  outras  culturas,  comparando  o  seu
tratamento  na  literatura  ou  na  tradición  relixiosa,  e
valorando  a  súa  influenza  na  arte  e  na  literatura
posterior a través de exemplos.

▪ CAA

▪ CCEC

▪ CCL

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

▪ LA1B5.7.1.  Distingue a relixión  oficial  de  Roma dos
cultos  privados,  explicando  os  trazos  que  lles  son
propios,  e  describe  as  principais  características  dos
ritos funerarios romanos, distinguindo as semellanzas
e as diferenzas que presentan cos de hoxe en día.

▪ CSC

▪ CMCCT

▪ CCL

▪ CCEC

▪ B5.9. Identificar os trazos máis destacados das edificacións públicas e
do urbanismo romano, e sinalar  a súa presenza dentro do patrimonio
histórico de España e Europa.

▪ LA1B5.9.1.  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

▪ CSC

▪ CMCCTC

▪ LA1B5.9.2. Localiza nun mapa os principais exemplos
de edificacións públicas romanas que forman parte do
patrimonio español e europeo, identificando a partir de
elementos  concretos  o  seu  estilo  e  a  cronoloxía
aproximada.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ CAA

Bloque 6. Textos

▪ B6.1.  Coñecer  e  aplicar  os  coñecementos  fonolóxicos,  morfolóxicos,
sintácticos e léxicos da lingua latina para a interpretación, a tradución e a
retroversión de textos de dificultade progresiva.

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

▪ CCL

▪ CAA

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

▪ LA1B6.2.1.  Utiliza  mecanismos  de  inferencia  para
comprender  textos  de  xeito  global,  relacionando
estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas
que coñece.

▪ CAA

▪ CCL

▪ B6.4.  Realizar  a  través  dunha  lectura  comprensiva  a  análise  e  o
comentario  do  contido  e  da  estrutura  de  textos  latinos  orixinais,
adaptados ou traducidos.

▪ LA1B6.4.1.  Realiza  comentarios  sobre  os  principais
trazos dos textos seleccionados e sobre os aspectos
culturais  presentes  neles,  aplicando  para  iso  os
coñecementos  adquiridos  previamente  nesta  ou
noutras materias.

▪ CSC

▪ CCEC

▪ CAA

▪ LA1B6.4.2.  Elabora mapas conceptuais e estruturais
dos textos propostos, localizando o tema principal e
distinguindo as súas partes.

▪ CMCCT

▪ CCL

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

▪ LA1B6.5.1.  Redacta  frases  sinxelas  ou  pequenos
textos en latín sobre un tema proposto.

▪ CCL

Bloque 7. Léxico

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

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

▪ CAA

▪ CCL

▪ LA1B7.1.2.  Identifica  e  explica  as  palabras
transparentes e de maior frecuencia.

▪ CD

▪ CCL
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Latín I. 1º de bacharelato

2ª AVALIACIÓN

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

▪ LA1B7.2.1. Identifica e explica os principais prefixos e
sufixos,  analizando  o  seu  mantemento  na  propia
lingua.

▪ CMCCT

▪ CCL

▪ B7.3.  Establecer  mediante  mecanismos  de  inferencia  as  relacións
existentes entre determinados étimos latinos e os derivados en linguas
romances.

▪ LAT1B7.3.1.  Deduce o significado das  palabras das
linguas de España a partir dos étimos latinos.

▪ CAA

▪ CCL

▪ B7.4. Identificar e explicar os elementos léxicos latinos que permanecen
nas linguas dos/das estudantes.

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

▪ CCL

▪ LA1B7.4.2.  Relaciona  palabras  da  mesma  familia
etimolóxica ou semántica.

▪ CAA

▪ CD

▪ CCL

▪ B7.5. Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso actual
e saber empregalas nun contexto axeitado.

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

▪ CCL

▪ CCL

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
LATÍN I, 1º BACHARELATO

- a. Instrumentos de avaliación:
- Exames de contido lingüístico que incluirán actividades de declinación e conxugación, análises morfosintácticas, exercicios de 
tradución e retroversión, actividades de evolución do latín ao galego e ao castelán, exercicios de etimoloxía e de locucións latinas 
(realizaranse dous ou tres por avaliación, dependendo do tempo dispoñible).. 
- Lecturas obrigatorias (unha por avaliación. Avaliadas mediante probas orais co sistema dos círculos restaurativos)
- Traballos de investigación en grupo ou individuais dos contidos do bloque 5 (un por trimestre) avaliados mediante exposición en
clase.

b. Criterios de cualificación:
- Exames escritos ou orais..................................70%
- Exposición dos traballos..................................15%
- Lecturas obrigatorias.......................................15%

É importante subliñar que no caso de non acadar unha puntuación de 3 en cada unha das partes valoradas non se fará media e a 
materia estará suspensa no trimestre correspondente.

Probas escritas.
As probas recollerán o exposto durante o período correspondente. 
En canto os exames de gramática e tradución realizaranse dous ou,no mellor dos casos, tres por trimestre, sen liberar materia, xa 
que estamos a falar dunha materia de avaliación continua. Polo mesmo as primeiras probas de cada trimestre terán menos valor 
no cómputo da nota final que a última (15%-35%-50%; 40%-60% no caso de que nos dea tempo a realizar dúas probas).  Esta 2ª 
avaliación só realizamos un destes exames debido á suspensións das aulas debido a situación de alarma sanitaria
En canto os temas de historia e cultura serán avaliados mediante traballos en grupo, agás na primeira avaliación, na que 
incluiremos nos  exames de gramática algunhas preguntas sobre a  historia de Roma. 
Haberá unha lectura obrigatoria por trimestre, que se avaliará mediante unha proba oral co sistema dos círculos restaurativos.
Valorarase: 
- A comprensión do texto.
- Ter coñecementos sobre o contexto da obra e do seu autor.
- A calidade e fluidez do discurso. 
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Traballos de investigación.
Cada avaliación o alumnado terá que presentar polo menos un traballo de investigación feito en grupo.. O traballo será guiado e 
finalmente exposto ante a clase. 
Valorarase:
- A puntualidade na entrega dos índices e borradores.
- A elaboración persoal e a posta en común das partes dentro do grupo.
- A presentación mediante power point ou similar (escolla de imaxes, unidade, orde...)
- A exposición oral.

O sistema de avaliación é continua, polo que nunca se liberará materia e non haberá exames de recuperación. 

CUALIFICACIÓN FINAL 
A NOTA FINAL CALCULARASE TENDO EN CONTA AS NOTAS DA 1ª E DA 2ª AVALIACIÓN, CONTANDO A  DA 1ª UN
40% E A DA 2ª UN 60%. SE FEITO DITO CÁLCULO A NOTA RESULATANTE É 5 OU MÁIS A MATERIA ESTARÁ
APROBADA.  NESTE  CASO,  AS  TAREFAS  REALIZADAS  DE  XEITO  SATISFACTORIO  DURANTE  O  TERCEIRO
TRIMESTRE PODERÁN SUMAR 1 PUNTO A ESA CUALIFICACIÓN FINAL

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO: 
A TOTALIDADE DO ALUMNADO TEN A MATERIA SUPERADA, POLO QUE NON HABERÁ PROBA EN SETEMBRO.

LATÍN II, 2º DE BACHARELATO

A programación da materia Latín II de 2º de Bacharelato non ten que ser adaptada, xa que a práctica  totalidade dos estándares 
foron tratados na aula. Sempre se reserva a última parte do curso a practicar tradución, con toda a materia xa dada.
Os únicos contidos non explicados na aula foron: 
B.2.2. Morfoloxía verbal: Conxugación perifrástica.
B3. 3. Oración composta: coordinación e subordinación. Estilo indirecto.
Debido á escasa ou nula aparición deste tipo de estruturas nos textos a traducir, non consideramos importante non telos visto. 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
LATÍN II, 2º BACHARELATO

a. Instrumentos de avaliación:
- Exames de contido lingüístico que incluirán actividades de declinación e conxugación, análises morfosintácticas, exercicios de 
tradución e retroversión, actividades de evolución do latín ao galego e ao castelán, exercicios de etimoloxía e de locucións latinas
(realizaranse dous ou tres por avaliación, dependendo do tempo dispoñible) 
- Lecturas obrigatorias (unha por avaliación. Avaliadas mediante probas orais co sistema dos círculos restaurativos)
- Traballos de investigación en grupo ou individuais dos contidos do bloque 4 ou de temas de historia e civilización romana que a
profesora considere útiles e non consolidados (un por trimestre) avaliados mediante exposición en clase.
Na terceira avaliación tanto a lectura como o traballo de investigación serán voluntarios. No caso de que a/o alumna/o decida non
realizalos o 100% da nota será a dos exames. 

b. Criterios de cualificación:
- Exames escritos ou orais..................................70%
- Exposición dos traballos..................................15%
- Lecturas obrigatorias.......................................15%

É importante subliñar que no caso de non acadar unha puntuación de 3 en cada unha das partes valoradas non se fará media e a 
materia estará suspensa no trimestre correspondente.

Probas escritas.
As probas recollerán o exposto durante o período correspondente. 
En canto os exames de gramática e tradución realizaranse dous ou,no mellor dos casos, tres por trimestre, sen liberar materia, xa 
que estamos a falar dunha materia de avaliación continua. Polo mesmo as primeiras probas de cada trimestre terán menos valor 
no cómputo da nota final que a última (15%-35%-50%; 40%-60% no caso de que nos dea tempo a realizar dúas probas). 
En canto os temas de historia e cultura serán avaliados mediante traballos en grupo, agás na primeira avaliación, que incluiremos 
nos exames de gramática algunhas preguntas de historia de Roma. 
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Calculamos que a partir de xaneiro os exames seguirán o modelo das ABAU.
Haberá unha lectura obrigatoria por trimestre, que se avaliará mediante unha proba oral co sistema dos círculos restaurativos.
Valorarase: 
- A comprensión do texto.
- Ter coñecementos sobre o contexto da obra e do seu autor.
- A calidade e fluidez do discurso. 

Traballos de investigación.
Cada avaliación o alumnado terá que presentar polo menos un traballo de investigación feito en grupo.. O traballo será guiado e
finalmente exposto ante a clase. 
Valorarase:
- A puntualidade na entrega dos índices e borradores.
- A elaboración persoal e a posta en común das partes dentro do grupo.
- A presentación mediante power point ou similar.
- A exposición oral.

O sistema de avaliación é continua, polo que nunca se liberará materia e non haberá exames de recuperación. 

CUALIFICACIÓN FINAL 
A NOTA FINAL CALCULARASE TENDO EN CONTA AS NOTAS DA 1ª E DA 2ª AVALIACIÓN, CONTANDO A  DA 1ª
UN 40% E A DA 2ª UN 60%. SE FEITO DITO CÁLCULO A NOTA RESULTANTE É 5 OU MÁIS A MATERIA ESTARÁ
APROBADA.  NESTE  CASO,  OS  TEXTOS  REALIZADOS  DE  XEITO  SATISFACTORIO  DURANTE  O  TERCEIRO
TRIMESTRE PODERÁN SUMAR ATA 1 PUNTO A ESA CUALIFICACIÓN FINAL. ESTE PUNTO ESTARÁ FORMADO
POR:  0,25  DOS  TEXTOS  ENVIADOS  (DEPENDENDO  DA SÚA  CANTIDADE  E  CALIDADE);  0,25  TEMAS  DE
LITERATURA; 0,5 EXAME FINAL. 
EN CASO DE QUE NO CÁLCULO A NOTA RESULTANTE SEXA MENOS DUN 5, A NOTA FINAL SERÁ:
25% RESUMOS LITE
25% TEXTOS ENVIADOS (NÚMERO E CALIDADE)
50% EXAME.

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO: 
O ALUMNADO QUE NON SUPERE A MATERIA NA AVALIACIÓN ORDINARIA TERÁ QUE PRESENTARSE A UNHA
PROBA EN SETEMBRO QUE SEGUIRÁ O  MODELO DAS PROBAS ABAU.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
(recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación)

ACTIVIDADES

• Actividades sobre temas de reforzo e repaso de temas xa vistos na aula.

• Actividades sobre temas de ampliación  que completan outros contidos vistos na aula.

• Actividades de recuperación da 1º e 2º avaliación (Cultura Clásica)

• Actividades de recuperación da 1ª e 2ª avaliación (Latín 4º)

METODOLOXÍA

(alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

• O equipo docente do IES Pino Manso mantén unha comunicación fluída entre os seus 

integrantes; lévase un control, tanto por parte dos titores como do profesorado en xeral, da 
realización que o alumnado leva a cabo das tarefas encomendadas.
No caso de que estes non dispuxesen de medios técnicos, fornecéronse de portátiles e conexións,
procedentes do noso centro, da Consellería e tamén do propio concello do Porriño. En 
consecuencia, a metodoloxía que se desenvolve contempla sempre a conectividade do noso 
alumnado.

• Emprego da Aula Virtual como ferramenta principal. Nela publícanse os materiais e as tarefas a

entregar.
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• Realízanse avisos importantes a través de Abalar.

• De xeitos excepcional o alumando poderá entregar as tarefas vía correo electrónico. 

• O alumnado de 2º de Bach está afeito a comunicarse ca profesora vía correo electrónico, polo

que, xa que o material de traballo xa lle fora entregado antes da suspensión das aulas, seguiremos
empregando esa vía de comunicación.

MATERIAIS E
RECURSOS

• O alumnado conta co material entragado na aula (apuntamentos, vocabularios)

• Ao alumnado de 2º de Bach que non dispuña de dicionario o Departamento prestoulle un. 

• Na Aula Virtual vanse subindo todos os materiais e recursos precisos (apuntamentos, enlaces a

vídeos e páxinas web, etc)

• Videoconferencias por Cisco Webex, en caso de ser necesario. 

4.- INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

INFORMACIÓN AO 
ALUMNADO E ÁS 
FAMILIAS

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado

• Páxina web do centro.

• Emprégase  AbalarMóbil para informar as familias de temas importantes, como a publicación

ou envío das tarefas de recuperación; ou a non entrega de tarefas. 

• Establécese comunicación periódica co alumnado a través do correo electrónico.

• Establécese comunicación periódica co alumnado a través da Aula Virtual.

• Todo o alumnado pode enviar as tarefas ao docente a través do correo electrónico, achegando

arquivos e sacando fotos co móbil.

PUBLICIDADE

• Páxina web do centro

• Aula Virtual.

A Xefa do Departamento
Alba Sotelino Martínez
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