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

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.

B3.1. Coñecer, identifcar e distinguir os formantes das palabras.
LA1B3.1.1. 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 os tipos de palabras a partir do seu enunciado. 
LA1B3.2.1. 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.
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

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 clasifcándoos segundo a súa 
categoría e a súa declinación.

LA1B3.4.2. 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.

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

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

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

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

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

LA1B3.7.1. Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, explica os trazos que
permiten identifcalas e defne criterios para clasifcalas.

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.
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B4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración.
LA1B4.1.1. Analiza morfoloxicamente e sintacticamente frases e textos de difcultade 
graduada, identifcando correctamente as categorías gramaticais presentes nas 
palabras con fexión e explicando as funcións que realizan na oración.

B4.2. Coñecer os nomes dos casos latinos, identifcar 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 fexión 
nominal e pronominal latina, explica as súas funcións dentro da oración e ilustra con 
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.

B4.4. Recoñecer e clasifcar os tipos de oración simple.
LA1B4.4.1. Compara e clasifca tipos de oracións simples, e identifca e explica en cada
caso as súas características.

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.

B4.7. Identifcar, distinguir e traducir correctamente as construcións de 
infnitivo e participio máis frecuentes. 

LA1B4.7.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de infnitivo e 
participio máis frecuentes, en relación con construcións análogas noutras linguas que 
coñece.

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 identifca en cada un as conexións máis 
importantes que presentan con outras civilizacións

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

LA1B5.2.1. Explica a romanización de Hispania e da Gallaecia, describe as súas causas
e delimita as súas fases.

LA1B5.2.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que 
caracterizan o proceso da romanización de Hispania e da Gallaecia, e sinala a súa 
infuencia na historia posterior.

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

LA1B5.3.1. Identifca e sinala nun mapa os restos arqueolóxicos máis salientables da 
romanización de Hispania e da Gallaecia, e descobre e relaciona as pezas 
arqueolóxicas romanas dos museos cos coñecementos adquiridos.

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.

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

LA1B5.5.1. Identifca os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía 
grecolatina, sinalando os trazos que os caracterizan, os seus atributos e o ámbito de 
infuencia, explica a súa xenealoxía e establece relacións entre os deuses.
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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 fgura do 
heroe na nosa cultura, analizando a infuencia 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.

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 ofcial 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.

B5.9. Identifcar os trazos máis destacados das edifcacións 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 infuencia en modelos urbanísticos posteriores.

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

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 difcultade progresiva.

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

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.

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.

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

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

LA1B7.1.2. Identifca e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.

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

LA1B7.4.1. Identifca a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e 
explica a partir desta o seu signifcado.

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

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

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

Avaliación

Procedementos:
- Asistencia ás clases via telemática.
- Participación nas clases, dentro das limitaciones telemáticas propias
- 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 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

O alumnado que non supere as probas ordinarias de xuño, deberá realizar
unha proba extraordinaria en setembro, na que é preciso acadar un mínimo de 0,75
puntos en morfoloxía sobre 1,75), 0,75 puntos en sintaxe (sobre 2), 1,5 puntos en
traducción (sobre 3),  0,5 puntos en léxico (sobre 1 punto), 0,5 puntos en latinismos
(sobre 0,75), e 1 punto en civilización romana (sobre 1,5).  Concretando:

-  a. morfoloxía verbal,  correcta análise de verbos conxugados (  pres  e
impf.  de  indicativo,  imperativo,  e  infnitivo  presente)  nas dúas 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;  Os
verbos esixidos serán das  catro  conxugacións,  irregulares  e sum.  Sen uso de
diccionario ou vocabulario.

b. morfoloxía nominal:
-  correcta análise de formas  nominais correspondentes ás  5

declinacións. 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, d e m o s t r a t i v o s ,    adxectivos  e
pronomes  indefnidos,  relativos,  numerais,  adxectivos  irregulares e
adxectivos en grados comparativo e superlativo..

c. 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. Neste
último caso, poderán ser oracións de relativo, de infinitivo concertado,
completivas con conxunción, e oracións de Voz Pasiva. Tamén poderán incluir
dobre acusativo, complemento axente, adxectivos comparativos, dativos e
xenitivos posesivos.

d . traducción:  ser capaz de analizar morfolóxica e sintácticamente, e
traducir 3 frases breves (máximo dúas liñas) axeitadas ao seu nivel, coa axuda de
vocabulario.

e. léxico: dadas 5 palabras en latín, deducir e explicar as palabras resultantes
en galego e castelán.

f. latinismos:   dados 5 latinismos (pertencentes ás seccións Latinismos I e
II  do tema “Latinismos” na aula virtual), saber o seu signifcado e saber utilizalo
correctamente nunha frase.

g. En canto a civilización romana ser quen de recoñecer e explicar  os aspectos
tratados da civilización romana (“a vida privada” “sociedade”,  “espectáculos  e
obras públicas” e “a romanización”), e de relacionalos con feitos  actuais.



Alumnado de
materia

pendente

O alumnado con Latín I pendente, que non tivera aprobadas as probas parciais
realizadas antes do 13 de marzo, deberá realizar actividades de recuperación. 

Estas constan de dous apartados:
1.  actividades na aula virtual que aparecen no curso Latín I da aula virtual, no

apartado “Latín pendente”.  A periodicidade das actividades é quincenal. Suporá o
40 % da nota

2. Unha proba, parte escrita e parte oral, establecida en datas consensuadas co
alumnado afectado, pero sempre dentro do prazo do 25 de maio e o 5 de xuño.
Realizarase via telemática (aula virtual e Skype). A parte escrita englobará 

a . morfoloxía  verbal,  correcta análise de verbos conxugados (  ires  e
impf.  de  indicativo,  imperativo,  e  infnitivo  presente)  nas dúas 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;  Os
verbos esixidos serán das  catro  conxugacións,  irregulares  e sum.  Sen uso de
diccionario ou vocabulario.

b. morfoloxía nominal:
-  correcta análise de formas  nominais correspondentes ás  5

declinacións. 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, d e m o s t r a t i v o s ,    adxectivos  e
pronomes  indefnidos,  relativos,  numerais,  adxectivos  irregulares e
adxectivos en grados comparativo e superlativo..

c. 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. Neste
último caso, poderán ser oracións de relativo, de infinitivo concertado,
completivas con conxunción, e oracións de Voz Pasiva. Tamén poderán incluir
dobre acusativo, complemento axente, adxectivos comparativos, dativos e
xenitivos posesivos.

d . traducción:  ser capaz de analizar morfolóxica e sintácticamente, e
traducir 3 frases breves (máximo dúas liñas) axeitadas ao seu nivel, coa axuda de
vocabulario.

Esta proba suporá o 60% da nota.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación,  repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades comunícanse de xeito semanal a través da aula virtual. Os
domingos pola noite aparecen no apartado “Traballo para realizar durante a
suspensión  das  clases  presenciais”,  sección  “tarefas”,  as  actividades  para  a
correspondente semana, así coma o prazo de entrega.

Actividades de ampliación
Os contidos que se traballarán nas actividades de ampliación son:
Gramática: os que aparecen no libro de texto, nos temas XIII ([mperfecto

de esse (3ª sing./pl.),  superlativo e grados de comparación; infnitivo de volo:
Velle)  e  XIV  (Dat.  de  interese  (dativus  commodi);  abl  de duo; o  participio:
declinación e uso; pronomes personais de 1ª  e  2ª  persoa en singular;  verbo
inquit; pronomes Nihil/omnia;  o sustantivo res.) 

Culturais: “latinismos III”, “do latín ao galego III”, “A romanización de
Hispania”

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

   Clases: Latín I: luns e mércores, de 12:30 a 13:30
   As clases son via Skype. Sirven para explicar contidos, aclarar dúbidas, correxir 
exercicios e responder a calquer pregunta do alumnado.
   Todo o alumnado ten conectividade.
   Cando se dan situacións esporádicas de non conectividade, soluciónanse co grupo de 
whatsapp, medio polo que se envía e recibe todo o material necesario e requerido da 
aula virtual. 
   Número de actividades e secuenciación:
De xeito xeral, as actividades semanais variarán entre  4 e 8.             Sempre se 
proporcionarán as ligazóns onde poden facer os exercicios, ou os arquivos para 
imprimir. Procurarase que, se hai que imprimilos, non sexa un texto extenso, para que 
se poida copiar a man.
As actividades relacionadas con temas culturais poden dispor de máis tempo para ser 
realizadas, normalmente entre 10 e 14 días, e non pasarán nunca de 5. 

Materiais e recursos

Os materiais cos que se traballa (caso de non estar no libro de texto),  as
actividades realizadas e as probas fanse a través da aula virtual do centro. 

Ademais do xa descrito no apartado de máis arriba, no mesmo apartado
citado da AV hai unha ligazón para enviar os exercicios, se son gramaticais. Se
son doutro tipo, as ligazóns aparecerán no seu correspondente  tema.

No calendario do curso está tamén sinalada a data de entrega, con ligazón
á actividade  correspondente.

Dentro do apartado “Traballo para realizar durante a suspensión das clases
presenciais”,  hai  unha sección chamada “exercicios  correxidos e  plantillas”,
onde o  alumnado pode autocorrexir o seu traballo, e saber claramente cómo
foi avaliado.

Ademais, existen grupos de whatsapp con cada curso que se usan para dar
recados ou para que o alumnado envíe os exercicios se ten problemas coa rede.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Para este apartado, serve o indicado no apartado anterior

Publicidade Para este apartado, serve o indicado no apartado anterior
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