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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Coñecer e localizar en mapas o marco xeográfco da lingua latina.
LAB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco xeográfco no que se sitúa en distintos períodos a civilización 
romana, delimitando o seu ámbito de infuencia e situando con precisión puntos xeográfcos, cidades ou 
restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.

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

LAB.1.2.1. Defne o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as súas familias, delimitando nun 
mapa a zona de orixe e as zonas de expansión.

B1.5. Distinguir e identifcar palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.
LAB.1.5.1. Identifca e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en relación co termo de 
orixe.

B1.6. 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 evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán aplicando as regras fonéticas de 
evolución.

B3.1. Identifcar e distinguir os formantes das palabras.
LAB3.1.1. Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e morfemas, e 
servíndose destes para identifcar desinencias e explicar o concepto de fexión e paradigma.

B3.2. Distinguir e clasifcar tipos de palabras.
LAB3.2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten identifcalas e defne 
criterios para clasifcalas.

B3.3. Comprender o concepto de declinación e conxugación. LAB3.3.1. Defne o concepto de declinación e conxugación.

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.

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

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

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

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

B4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración.
LAB4.1.1. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identifcando correctamente as 
categorías gramaticais presentes nas palabras con fexión e explicando as funcións na oración.

B4.2. Coñecer os nomes dos casos latinos e identifcar 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 fexión nominal e pronominal latina, e
explica as principais funcións que realizan dentro da oración.

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.

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.

B4.4. Recoñecer e clasifcar os tipos de oración simple. LAB4.4.1. Compara e clasifca tipos de oracións simples, e identifca as súas características.

B4.5. Distinguir as oracións simples das compostas. LAB4.5.1. Compara e clasifca tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións simples.

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.

LAB5.1.2. Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período histórico correspondente.
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LAB5.1.3. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan ftos históricos salientables, consultando 
diferentes fontes de información.

B5.2. Coñecer os trazos fundamentais da organización política e social de Roma.
LAB5.2.1. Describe os trazos esenciais que caracterizan as sucesivas formas de organización do sistema 
político romano.

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.

B5.3. Coñecer a composición da familia e os papeis asignados aos seus membros.
LAB5.3.1. Identifca e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos seus membros, e 
analiza a través deles os estereotipos culturais da época en comparación cos actuais.

B5.4. Coñecer os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina.
LAB5.4.1. Identifca os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinala os trazos que
os caracterizan e establece relacións entre os deuses máis importantes.

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.

B5.7. Coñecer os espectáculos públicos realizados no teatro, no circo e no anfteatro, e a súa 
relación co mundo actual.

LAB5.7.1. Describe as características dos tipos de espectáculos públicos celebrados no teatro, no circo e no 
anfteatro, valora o seu mantemento no mundo actual e sitúa nun mapa os teatros, os circos e os anfteatros 
conservados máis importantes.

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

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

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.

B7.1. Coñecer, identifcar e traducir o léxico latino transparente e as palabras de maior frecuencia. 
LAB7.1.1. Deduce o signifcado de termos latinos non estudados, partindo do contexto ou de palabras da 
lingua propia. 

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

B7.2. Distinguir e coñecer o signifcado dos principais prefxos e sufxos que interveñen na 
composición e na derivación culta.

LAB7.2.1. Identifca e explica os principais prefxos e sufxos, analizando o seu mantemento na propia 
lingua.

B7.3. Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas do alumnado.
LAB7.3.1. Identifca a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica a partir desta o seu
signifcado.

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

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

Avaliación

Procedementos:
- Entrega de traballos en prazo, forma e contido
- Presentarse ás probas escritas
- Probas escritas

Instrumentos
- Tarefas semanais
- Tarefas-proxecto
- Probas escritas via telemática

Cualifcación
fnal

A proba de tradución suporá o 80% da nota de avaliación
Os traballos semanais entregados serán o 20% restante.

A nota  para a 3ª  avaliación incrementará a nota da 2ª  nun máximo de 2  puntos.  En
ningún caso disminuirá a nota da 2ª avaliación.

Proba
extraordinaria
de setembro

Contidos  gramaticais:
Acadar, na proba escrita,  un mínimo de 1 punto (sobre 2) en morfoloxía, 1 punto (sobre 2)
en  sintaxe,  0,5  puntos  (sobre  1)  en  helenismos,  e  2,5  puntos  (sobre  5)  en  traducción.
Concretando:

-  En  canto  a morfoloxía verbal, correcta análise de verbos conxugados (modos
indicativo,  infnitivo  e  participio) en calqueira das tres voces, indicando sempre
persoa, número, tempo, modo, voz e verbo orixinario, separando o s elementos
formantes; no caso dos infinitivos, indicar tempo, modo, voz, verbo do que deriva e
dividir os elementos que o forman; no caso dos participios será preciso indicar xénero,
número, caso, tempo, voz e verbo orixinario. Os verbos esixidos serán os temáticos e
εἰμί. Sen uso de diccionario ou vocabulario.

- En canto a morfoloxía nominal:
-  correcta análise de formas  nominais correspondentes a  1ªe 2ª

declinación completa, e parte  da 3ª declinación. Sen uso de diccionario ou vocabulario.
-  ser capaz de concertar correctamente formas nominais a partir do

enunciado. É decir, tras analizar unha forma nominal, poñer outra palabra no mesmo
xénero, número e caso. As formas poden pertencer ás seguintes categorías
gramaticais:  sustantivos das 3 declinacións,  artigos,  adxectivos  e  pronomes
indefnidos,   relativos e personais.

- En canto a helenismos: dados 5 étimos gregos, ser capaz de dar o seu significado
(sen axuda de vocabulario ou diccionario) e, polo menos 3  derivados etimolóxicos
modernos de cada un.

- En canto a sintaxe: ser capaz de sinalar os sintagmas e as súas funcións sobre tres
frases  breves,  axeitadas  ao  seu  nivel;  ser  capaz  de  dividir  e  clasifcar  as  oracións,  e
identifcar o seu tipo. As oracións poden ser simples ou compostas. 

–En canto a traducción: ser capaz de traducir tres frases (máximo unha liña e media),
axeitadas ao seu nivel, de xeito coherente e axustado ao sentido, coa axuda de vocabulario.
Neste apartado, a análise morfolóxica suporá o 20% da puntuación da pregunta, a análise
sintáctica o 30%, e a traducción o 50%. A análise morfolóxica considérase correcta se se
indica xénero, número, caso e categoría gramatical para as formas nominais, e persoa,
número, tempo, modo, voz e verbo orixinal para as formas verbais.  A análise sintáctica
considérase correcta cando indica a función sintáctica de cada unha das palabras e o tipo
de oración, sexa simple ou compostas; asemade, debe sinalar claramente os límites de
cada oración con liñas. A traducción considéras e correcta cando se axusta ao seu
sentido orixinal. Non se aceptarán dobres traduccións.

Contidos culturais
Os correspondentes aos cinco primeiros temas do libro de texto.

Alumnado de
materia

pendente

Non hai.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación,  repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Actividades de repaso, reforzo e ampliación
(Non  hai  ningún  alumno  coa  1ª  e/ou  2ª  avaliación  suspensa,  logo  non  hai

actividades de recuperación)
Dado que a materia de Latín de 4º de ESO non foi avaliada por non dispor de

sufcientes  datos,  esta  terceira  avaliación  centrarase  na  obtención  deses  datos  para
poder avaliar o segundo trimestre. 

Contidos  gramaticais:  4º  e  5º  declinación;  futuro  de  indicativo;  oracións  de
infnitivo; traducción inversa; preposicións.

Contidos culturais: mitoloxía; a medida do tempo.

Número de actividades e secuenciación
De xeito xeral, as actividades gramaticais semanais variarán entre  1 a 3.
As actividades relacionadas con temas culturais non pasarán nunca de 2, e poden

dispor de máis tempo para ser realizadas, normalmente entre 10 e 14 días.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todo o alumnado ten conectividade.
A comunicación co alumnado realizase por dous medios:
Os materiais cos que se traballa (caso de non estar no libro de texto) e as probas

fanse a través da aula virtual do centro. 
As tarefas semanais ou quincenais son publicadas na aula virtual e enviadas polo

alumnado ao profesor a través do correo electrónico.  As resolucións,  correccións ou
aclaracións que teña que facer o profesor son reenviadas tamén por correo.

Materiais e recursos

- Libro de texto
- Apuntamentos e exercicios descargados da aula virtual.
- Páxinas web relacionadas con determinados contidos.

de.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Para este apartado, serve o indicado no apartado anterior

Publicidade As datas de entrega de traballos, de probas escritas aparecen no curso na AV; 
as puntuacións tamén, pero cada persoa ve unicamente a súa nota.
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