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

B2.1. Coñecer as categorías gramaticais. LA2B2.1.1. Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen.

B2.2. Coñecer, identifcar e distinguir os formantes das palabras.
LA2B2.2.1. Identifca e distingue en palabras propostas os seus formantes, 
diferenciando lexemas e morfemas, e procurando exemplos noutros termos nos que 
estean presentes.

B2.3. Realizar a análise morfolóxica das palabras dun texto latino e enuncialas.
LA2B2.3.1. Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifca 
correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 

B2.4. Identifcar, declinar e traducir todas as formas nominais e pronominais.
LA2B2.4.1. Identifca con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de 
formas nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente en galego e en 
castelán.

LA2B2.4.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina 
para realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario.

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

LA2B2.5.1. Identifca con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de 
formas verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e en castelán

LA2B2.5.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar 
traducións e retroversións, axudándose do dicionario.

B3.1. Coñecer e aplicar os coñecementos da sintaxe nominal e pronominal para 
a tradución de textos latinos.

LA2B3.1.1. Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun 
texto para efectuar correctamente a súa tradución. 

B3.2. Recoñecer e clasifcar as oracións e as construcións sintácticas latinas. 
LA2B3.2.1. Recoñece, distingue e clasifca os tipos de oracións e as construcións 
sintácticas latinas, e relaciónaas con construcións análogas existentes noutras linguas 
que coñeza.

B3.3. Relacionar e aplicar coñecementos sobre elementos e construcións 
sintácticas en interpretación e tradución de textos latinos.

LA2B3.3.1. Identifca na análise de frases e textos de difcultade graduada elementos 
sintácticos propios da lingua latina, e relaciónaos para traducilos cos seus 
equivalentes en galego e en castelán.

B3.4. Defnir, comprender e recoñecer os diferentes tipos de oracións 
compostas coordinadas e subordinadas.

LA2B3.4.1. Defne e comprende os conceptos de oración composta, coordinación e 
subordinación, sinala exemplos nos textos e recoñece os tipos de oracións compostas, 
tanto coordinadas como subordinadas, así como os nexos que as caracterizan.

B3.5. Coñecer as funcións das formas non persoais do verbo: infnitivo, 
participio, xerundio, xerundivo e supino.

LA2B3.5.1. Identifca formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas 
correctamente e explica as súas funcións.

B4.2. Coñecer as características dos xéneros literarios latinos, os seus autores, as
obras máis representativas e as súas infuencias na literatura posterior.

LA2B4.2.1. Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e 
identifca e sinala a súa presenza en textos propostos.

B4.3. Coñecer os ftos esenciais da literatura latina como base literaria da 
literatura e da cultura europea e occidental.

LA2B4.3.2. Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no seu 
contexto cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas.
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B4.3. Coñecer os ftos esenciais da literatura latina como base literaria da 
literatura e da cultura europea e occidental.

LA2B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos 
relacionados coa literatura latina.

B4.4. Analizar, interpretar e situar no tempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguindo xénero, época, características e estrutura, se a 
extensión da pasaxe o permite.

LA2B4.4.1. Realiza comentarios de textos latinos e sitúaos no tempo, explicando a súa 
estrutura, se a extensión da pasaxe o permite, e as súas características esenciais, e 
identifca o xénero ao que pertencen. 

B5.1. Realizar a tradución e interpretación de textos latinos orixinais.
LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos 
para efectuar correctamente a súa tradución.

B5.2. Utilizar o dicionario, analizar e valorar correctamente a información 
gramatical que proporciona e procurar o termo máis acaído na lingua propia 
para a tradución do texto.

LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario, analizando e valorando 
correctamente a información gramatical que proporciona, e identifca en cada caso o 
termo máis acaído na lingua propia, en función do contexto e do estilo empregado 
polo autor, para unha correcta tradución do texto.

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

LA2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, 
históricos e literarios de textos.

B5.5. Identifcar as características formais dos textos.
LA2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do
texto.

B6.3. Coñecer o signifcado das principais locucións latinas de uso actual e 
saber empregalas nun contexto axeitado.

LA2B6.3.1. Comprende, explica e emprega na lingua propia e no contexto axeitado 
locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe literaria, xurídica, 
flosófca, técnica, relixiosa, médica e científca.
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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 (dúas de gramática, e unha de Literatura, 
Latinismos, Toponimia e composición e derivación)
  - O alumnado que non superara a 1ª e/ou 2ª avaliación, deberá realizar tarefas 
específcas (que aparecen no apartado “Actividades”) e unha proba escrita.

A proba escrita establecerase en datas consensuadas co alumnado afectado, pero
sempre dentro do prazo do 25 de maio e o 5 de xuño. Consistirá en exercicios de
análises morfolóxico e sintáctica, helenismos, e traducción de dúas frases, e aqules
apartados de literatura que non foran superados por cada alumna en particular.

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

   Seguindo o esquema das probas ABAU, a proba extraordinaria de setembro
consistirá en:

a. Traducción dun texto de Eutropio, de 2 liñas e media máximo, xunto con
análise morfolóxica e sintáctica dunha parte. 

b. Proba de Cultura que abarcará:
 - Literatura: A Oratoria, A Historiografía, A Épica.
- Latinismos 
- Toponimia 
- Composición e derivación

A  cualifcación  da  proba  seguirá  exactamente  as  proporcións  usadas  nas
probas ABAU.

Alumnado de
materia

pendente

Non hai.



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

Actividades 

Actividades de recuperación para alumnado con 1ª e/ou 2ª aval pendente
O alumnado que non tivera aprobadas a 1ª e 2ª avaliación, deberá realizar

actividades de recuperación. Estas serán dos apartados non superados, sexan
de cultura ou de gramática.

As  actividades  aparecen  co  mesmo  sistema  que  as  actividades  de
ampliación,  pero  nunha  nova  sección  chamada  “recuperación”.  A
periodicidade das actividades é quincenal. 

Actividades de ampliación
Seguirase preparando ao alumnado para as probas ABAU, e polo tanto,

traducindo a obra de Eutropio.
Completáronse  os  apartados  de  latinismos,  toponimia  e  composición  e

derivación.  
No relativo a Literatura, rematouse o tema “O Teatro”, e verase “A lírica.

Horacio”.  Asemade,  haberá  que  repasar  algúns  conceptos  gramaticais  e
sintácticos  que aparecen frecuentemente nos textos:

Oracións de participio
Oracións de infnitivo
Sistema verbal
Ablativo absoluto
Oracións con partículas subordinantes ut, ne, cum, quod

Nº de actividades e secuenciación
De xeito xeral, cada semana vemos entre 2 e 4 textos durante as clases.
Os  contidos  dos  apartados  de  Literatura,  que  aparecen  na  aula  virtual,

presentan dúas actividades cada un; as do teatro foron xa entregados no prazo
indicado; as de Lírica están ainda en prazo. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

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. 

Latín II: luns de 11:35 a 12:25, xoves de 10:45 a 11:35

As  clases  son via  Skype.  Sirven para  explicar  contidos,  aclarar  dúbidas,
correxir exercicios e responder a calquer pregunta do alumnado.

Materiais e recursos

Os  textos  cos  que  se  traballa  foron  entregados  antes  do  comenzo  da
suspensión  de  clases;  o  resto  dos  materiais,  as  actividades  realizadas  e  as
probas fanse a través da aula virtual do centro. 

Ademais  do  xa  descrito  no  apartado  de  máis  arriba,   na  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 aparece igualmente sinalada a data de entrega, con
ligazón á actividade  correspondente.

Tamén 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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