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1. MARCO LEXISLATIVO

A presente programación basease no seguinte marco lexislativo:

 Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de maio (LOE), modificada pola Lei Orgánica de Educación para la Mejora de la
Calidad Educativa 8/2013, de 9 de decembro (LOMCE).

 Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria
e do Bacharelato.

 Orden ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios
de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.

 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na
Comunidade Autónoma de Galicia.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DO CENTRO

O centro de ensinanza IES PRAIA BARRAÑA atópase nas inmediacións da Praia de Barraña, no municipio de Boiro, A Coruña. Nel

impártense as ensinanzas de ESO e as cuatro modalidades de Bacharelato. Conta tamén cunha unidad de Educación Especial. A

información relevante referida ao centro poderá consultarse no PEC (Plan Educativo do Centro) e no PXA (Plan Xeral Anual).

3. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO

Durante o curso 2021-2022, o Departamento de Latín está integrado polos seguintes profesores: 

Helena García González: Xefa do Departamento de Latín e Responsable da Biblioteca do Centro.

4. MATERIAS IMPARTIDAS POLO DEPARTAMENTO

A profesora Helena García González imparte as materias de Latín 4, Latín I, Latín II e Lengua 1º ESO. 



5. PROGRAMACIÓN LATÍN 4 DE ESO

INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

En cuarto da ESO a asignatura de Latín figura como optativa nos itinerarios de orientación humanística o lingüística en concurrencia

con outras materias como Informática, Segunda Lingua Extranxeira o Música.

A asignatura enténdese como un contacto xeral coa lingua e a cultura latina, xa que non todos os que a cursen en 4º o seguirán

facendo en Bacharelato. Este feito obriga a establecer un dobre obxectivo por parte do departamento con respecto á programación:

por un lado pretenderase aportar en xeral a todos os alumnos uns coñecementos básicos sobre a lingua latina e a cultura romana e,

por outro lado, conferir á asignatura un carácter propedéutico especialmente para aqueloutros alumnos que non desexen continuar co

estudo do latín.

Tamén atopámonos co feito de que pode haber alumnos que cursaran a materia de Cultura Clásica en 3º de ESO o a estén cursando

en 4º, mentres que para outros alumnos quizá sexa este o seu primer e único contacto coa Antigüedade Clásica.

Neste curso temos que ter en conta que nos atopamos nun escenario COVID que vai a afectar á calidade do ensino e tanto o docente

como os alumnos terán que adaptarse ás novas circunstancias.

APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO CURSO ANTERIOR

A materia de latín de cuarto de ESO non precisa ter adquiridos coñecementos chave, xa que os estándares son novos e poden ser

adquiridos polos alumnos sin problemas neste curso.

OBXECTIVOS XERAIS PARA O CURSO

Podemos establecer os seguintes obxectivos:



 Localizar no mapa as linguas de España clasificándoas e identificando a súa orixe.

 Traducir étimos latinos transparentes.

 Analizar os distintos formantes das palabras.

 Afondar no significado dos latinismos máis usados.

 Coñecer e utilizar distintos sistemas de escritura e alfabetos.

 Expresarse correctamente en latín respectando as normas básicas de pronunciación.

 Clasificar os tipos de palabras.

 Facer uso da declinación.

 Conxugar verbos correctamente.

 Traducir textos sinxelos.

 Analizar as funcións das palabras na oración.

 Afondar no coñecemento dos casos latinos.

 Discriminar entre oracións simples e compostas clasificándoas correctamente.

 Analizar as construcións de infinitivo e participio concertado.

 Realizar eixes cronolóxicos para coñecer os períodos de Roma.

 Coñecer os feitos históricos, a organización política e social, a composición familiar e roles dos seus membros e os deuses,
mitos e heroes latinos de Roma.

 Afondar no análise morfolóxico e sintáctico.

 Realizar comentarios de textos clásicos fomentando a súa comprensión.

 Analizar o léxico latino transparente e recoñecer os elementos latinos que permanecen na nosa lingua.



CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE E RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS.

Na área de latín contribuirase a desenvolver as seguintes competencias clave.

Competencia en comunicación lingüística. Expresión escrita (CL-EE).

 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.

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

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

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

 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.

Competencia en comunicación lingüística. Expresión oral (CL-EO).

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

 LAB6.6.1. Manten un sinxelo diálogo en latín sobre un tema previamente acordado.

 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.

Competencia en comunicación lingüística. Compresión escrita (CL-CE)

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



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

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

 LAB.7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados, partindo do contexto ou de palabras da lingua propia.

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

Competencia en comunicación lingüística. Comprensión oral (CL-CO)

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

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

 LAB.7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados, partindo do contexto ou de palabras da lingua propia.

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

Competencia aprender a aprender (AA)

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

 LAB6.3.1. Utiliza correctamente os manuais de referencia e o diccionario, analizando a información que proporcionan para
traducir textos sinxelos.

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

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

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



Competencia social e cidadá. Traballo en grupo (CSC-TG)

 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 correspondente.

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

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

 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.

 LAB5.4.1. Identifica os principais deuses, semideuses e héroes da mitoloxía grecolatina, sinala os trazos que os caracterizan e
establece relación entre os deuses mais importantes.

 LAB5.5.1.  Recoñece  e  ilustra  con  exemplos  a  pervivencia  do  mito  e  da  figura  do  héroe  na  nosa  cultura  e  sinala  as
semellanzas e as principais diferenzas que se observan entre ambos tratamentos.

 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.

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

Para avaliar a consecución das competencias vinculadas co perfil competencial da materia de latín o Departamento deseñará ao

longo do curso distintas rúbricas relacionadas cun estándar o cun grupo de estándares.



TEMPORALIZACIÓN. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PESO CUALITATIVO. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS.

BLOQUE 1: O latín, orixe das linguas románicas.

OB
XE
CTI
VO
S

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO
DE

CONSECUCIÓN
E PESO

CUALIFICATIVO

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

(a evaluación terá en conta o
traballo presencial e non presencial
dos alumnos e será reflectida nas

ferramentas virtuais precisas).

1ª

AV

2ª

AV

3ª

AV

F

Ñ

O

 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.

Sinala  sobre  un
mapa  a  cidade  de
Roma e as distintas
zonas do imperio.
20%

X Observación sistemática por parte da profesora
coa  anotación  de datos pertinente  na ficha do
alumno/a.  Análise da producción do alumnado:
traballos  de  aplicación.  Probas  específicas:
exámenes presenciais ou non presenciais.

E

Ñ

O

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

Recoñece a orixe ide
do latín.
20%

X Observación sistemática por parte da profesora
coa  anotación  de datos pertinente  na ficha do
alumno/a.  Análise da producción do alumnado:
traballos de aplicación.

L

Ñ

O

 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.

Recoñece  as
linguas  europeas
ide e non ide.
10%

X Observación sistemática por parte da profesora
coa  anotación  de datos pertinente  na ficha do
alumno/a.  Análise da producción do alumnado:
traballos  de  aplicación.  Probas  específicas:
exámenes presenciais ou non presenciais.

L

Ñ

O

 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.

Coñece  as  linguas
faladas  en  España
e  distingue  as
romances  das  que
non o son.
20%

X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a. Análise da producción do alumnado:
traballos  de  aplicación.  Probas  específicas:
exámenes presenciais ou non presenciais.

F

Ñ

O

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

Distingue  palabras
patrimoniais  e
cultismos
20%.

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a. Análise da producción do alumnado:
traballos  de  aplicación.  Probas  específicas:
exámenes presenciais ou non presenciais.



B

Ñ

O

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

É  capaz  de  aplicar
reglas  de  evolución
sinxelas na evolución
do latín ao castelán.
10%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a. Análise da producción do alumnado:
traballos  de  aplicación.  Probas  específicas:
exámenes presenciais ou non presenciais.

Bloque 2: Sistema da lingua latina: elementos basicos.

OB
XE
CTI
VO
S

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. GRAO MÍNIMO
DE

CONSECUCIÓN
E PESO

CUALIFICATIVO

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

(a  evaluación  terá  en  conta  o
traballo presencial e non presencial
dos alumnos  e será reflectida  nas
ferramentas virtuais precisas).

1ª

AV

2ª

AV

3ª

AV

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

Diferencia  tipos  de
escritura.
40%

X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.
Probas  específicas:  exámenes
presenciais ou non presenciais.

E  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.

Recoñece  a
diferencia  entre  o
alfabeto  latino  e
outros  tipos  de
alfabeto  usados  en
Europa. 40%

X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.  Probas  específicas:  exámenes
presenciais ou non presenciais.

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

Pronuncia
correctamente  os
fonemas latinos.
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.
Probas  específicas:  exámenes
presenciais ou non presenciais.



Bloque 3: Morfoloxía

OB
XE
CTI
VO
S

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO
DE

CONSECUCIÓN
E PESO

CUALIFICATIVO

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

(a  evaluación  terá  en  conta  o
traballo presencial e non presencial
dos alumnos  e será reflectida  nas
ferramentas virtuais precisas).

1ª

AV

2ª

AV

3ª

AV

B  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.

Distingue  entre
lexema  e  desinencia
na  flexión  latina  e
sabe añadir á raíz as
desinencias de caso.
0,20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora 
coa anotación de datos pertinente na ficha do 
alumno/a.
Análise da producción do alumnado: 
traballos de aplicación. Probas 
específicas: exámenes presenciais ou 
non presenciais.

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

Recoñece  as
palabras  variables
e as invariables.
0,20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora 
coa anotación de datos pertinente na ficha do 
alumno/a. Análise da producción do alumnado: 
traballos de aplicación. Probas específicas: 
exámenes presenciais ou non presenciais.

E

B

 LAB3.3.1. Define o concepto de declinación e conxugación. Distingue 
conxugación e 
declinación.
0,20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora 
coa anotación de datos pertinente na ficha do 
alumno/a. Análise da producción do alumnado: 
traballos de aplicación. 
Probas específicas: exámenes 
presenciais ou non presenciais.

E

B

 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.

Diferencia 
substantivos, 
adxetivos e 
pronomes a partir 
dos enunciados.
10%

X X X Observación sistemática por parte da profesora 
coa anotación de datos pertinente na ficha do 
alumno/a. Análise da producción do alumnado: 
traballos de aplicación. Probas específicas: 
exámenes presenciais ou non presenciais.

E

B

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

Concierta
pasablemente
nomes  e  adxetivos
das  tres  primeiras
declinacións.
10%

X X X Observación  sistemática  por  parte  da
profesora coa anotación de datos pertinente na
ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de  aplicación.  Probas
específicas:  exámenes  presenciais  ou
non presenciais.

B

E

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

Distingue
perfectamente a que
conxugación
pertence un verbo
0,20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.



B

E

 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.

Coñece as  catro
primeiras  formas
do  enunciado
verbal. 0,20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a. Análise da producción do alumnado:
traballos  de  aplicación.  Probas  específicas:
exámenes presenciais ou non presenciais.

B

E

H

Ñ

O

 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.

Recoñece en activa os
tempos
correspondentes  a
cada tema verbal.
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinentes na ficha do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de  aplicación.  Probas
específicas:  exámenes  presenciais  ou
non presenciais.

B

E

H

Ñ

O

 LAB3.6.2. Cambia de voz as formas dos tempos verbais do presente,
pretérito imperfecto, futuro imperfecto e pretérito perfecto de indicativo.

Recoñece  a  voz
activa  da  voz
pasiva.
20%

X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.
Probas  específicas:  exámenes
presenciais ou non presenciais.

B

E

H

Ñ

O

 LAB3.6.3. Identifica formas non persoais do verbo, como o infinitivo de
presente activo e o participio de perfecto.

Identifica o infinitivo
de presente activo.
10%

X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.
Probas  específicas:  exámenes
presenciais ou non presenciais.

B

E

H

Ñ

O

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

Traduce
pasablemente  á
lingua  de  orixe  os
tempos da voz activa.
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a. Análise da producción do alumnado:
traballos  de  aplicación.  Probas  específicas:
exámenes presenciais ou non presenciais.



Bloque 4: Sintaxe

OB
XE
CTI
VO
S

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO
DE

CONSECUCIÓN
E PESO

CUALIFICATIVO

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

(a  evaluación  terá  en  conta  o
traballo presencial e non presencial
dos alumnos  e será reflectida  nas
ferramentas virtuais precisas).

1ª
AV

2ª
AV

3ª
AV

F  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.

Recoñece os casos 
das tres primeiras 
declinacións e as 
funcións básicas das
palabras 
natraducción
(Sux. CD, CI, CN,CC, 
Cag, Pvo)

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a. Análise da producción do alumnado:
traballos  de  aplicación.  Probas  específicas:
exámenes presenciais ou non presenciais.

H  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.

Coñece todos os 
casos da 
declinación latina e 
as funcións que 
desempeñan.
10%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de  aplicación.  Probas
específicas:  exámenes  presenciais  ou
non presenciais.

H  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.

Sabe traducir as 
funcións básicas 
dos casos latinos.
20%

X X X Observación  sistemática  por  parte  da
profesora coa anotación de datos pertinente na
ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de  aplicación.  Probas
específicas:  exámenes  presenciais  ou
non presenciais.

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

Entende a 
concordancia e as 
súas regras.
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de  aplicación.  Probas
específicas:  exámenes  presenciais  ou
non presenciais.

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

Recoñece as 
oracións simples.
10%

X X Observación  sistemática  por  parte  da
profesora coa anotación de datos pertinente na
ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de  aplicación.  Probas
específicas:  exámenes  presenciais  ou
non presenciais.



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

Recoñece as 
oracións 
compostas.
10%

X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.
Probas  específicas:  exámenes
presenciais ou non presenciais.

H  LAB4.6.1.  Recoñece,  dentro  de  frases  e  textos  sinxelos,  as
construcións de infinitivo e participio máis transparentes, e analízaas e
tradúceas correctamente.

Recoñece os 
infinitivos e sabe 
traducir as 
construccións de 
infinitivo concertado.
10%

X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.
Probas  específicas:  exámenes
presenciais ou non presenciais.

Bloque 5: Roma, historia, cultura e civilización.

OB
XE
CTI
VO
S

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO
DE

CONSECUCIÓN
E PESO

CUALIFICATIVO

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

(a  evaluación  terá  en  conta  o
traballo presencial e non presencial
dos alumnos  e será reflectida  nas
ferramentas virtuais precisas).

1ª
AV

2ª
AV

3ª
AV

A

F
E
Ñ

 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.

Coñece distintas 
etapas da historia
de Roma e as 
ordea 
cronolóxicamente.
0,5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de  aplicación.  Probas
específicas:  exámenes  presenciais  ou
non presenciais.

A
F

E
Ñ

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

Relaciona 
episodios famosos 
da historia de 
Roma coa súa 
época (Monarquía, 
República ou 
Imperio).
0,5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de  aplicación.  Probas
específicas:  exámenes  presenciais  ou
non presenciais.

A

F
E
Ñ

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

Pode ordenar no 
tempo feitos 
históricos 
salientables.
0,5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de  aplicación.  Probas
específicas:  exámenes  presenciais  ou
non presenciais.



A

F
E
Ñ

 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.

Entende o contexto 
dos feitos históricos
salientables.
10%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a. Análise da producción do alumnado:
traballos  de  aplicación.  Probas  específicas:
exámenes presenciais ou non presenciais.

A

Ñ

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

Diferencia as tres 
formas de goberno en
Roma.
0,5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o colectivos en soporte dixital.
Probas  específicas:  exámenes
presenciais ou non presenciais.

A
Ñ

 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 cosactuais.

Distingue a 
diferencia entre os 
cidadáns e os que 
non o son e entre 
patricios e plebeios.
10%

X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o colectivos en soporte dixital.
Probas  específicas:  exámenes
presenciais ou non presenciais.

C

Ñ

 LAB5.3.1.  Identifica 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.

Comprende o 
concepto de familia 
romana e identifica 
o seus membros.
10%

X Observación  sistemática  por  parte  da
profesora coa anotaciónde datos pertinente na
ficha do alumno/a.  Análise da producción do
alumnado: traballos individuais o colectivos en
soportedixital.
Probas  específicas:  exámenes
presenciais ou non presenciais.

L
N

 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.

Recoñece os 
atributos e ámbito de
poder dos deuses do
Olimpo.
Coñece os 
principais heroes.
10%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o colectivos en soporte dixital.
Probas  específicas:  exámenes
presenciais ou non presenciais.

N
Ñ

 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.

Coñece algún 
referente actual 
relacionado cos 
deuses e heroes.
10%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o colectivos en soporte dixital.
Probas  específicas:  exámenes
presenciais ou non presenciais.

M  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.

Recoñece os tipos
de vivenda 
romanos e a 
vestimenta s mais 
coñecidas.
20%

X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a. 
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o colectivos en soporte dixital.

D  LAB5.7.1.  Describe  as  características  dos  tipos  de  espectáculos Coñece as 
características dos 

X Observación  sistemática  por  parte  da
profesora coa anotación de datos pertinente na



E
Ñ

públicos celebrados no teatro, no circo e no anfiteatro, valora o seu
mantemento no mundo actual e sitúa nun mapa os teatros, os circos e
os anfiteatros conservados máis importantes.

espectáculos 
públicos e sabe onde
teñen lugar.
10%

ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o colectivos en soporte dixital.
Probas  específicas:  exámenes
presenciais ou non presenciais.

Bloque 6: Textos.

OB
XE
CTI
VO
S

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO
DE

CONSECUCIÓN
E PESO

CUALIFICATIVO

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

(a  evaluación  terá  en  conta  o
traballo presencial e non presencial
dos alumnos  e será reflectida  nas
ferramentas virtuais precisas).

1ª
AV

2ª
AV

3ª
AV

H  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.

Traduce frases 
sinxelas partindo da 
análise morfolóxica e
sintáctica.
30%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a. Análise da producción do alumnado:
traballos  de  aplicación.  Probas  específicas:
exámenes presenciais ou non presenciais.

D
O

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

Recoñece a 
pervivencia de 
estructuras latinas 
na lengua de orixe.
10%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
de aplicación.
Probas  específicas:  exámenes
presenciais ou non presenciais.

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

Utiliza correctamente
os apuntamentos 
para realizar 
traduccións sinxelas.
20%

X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.

L
F

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

É capaz de 
recoñecer o 
contexto das frases 
traducidas.
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.



L

F

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

Recoñece o tema 
principal dun texto.
10%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.

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

Sabe fórmulas de 
saudo en latín.
0,5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a. 

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

Manten un diálogo
en latín para 
saudar e 
presentarse na 
aula.
0,5%

X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación de datos pertinente na ficha do
alumno/a.
Intercambios orais co alumnado: diálogo.

Bloque 7: Léxico.

OB
XE
CTI
VO
S

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO
DE

CONSECUCIÓN
E PESO

CUALIFICATIVO

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

(a evaluación terá en conta o traballo
presencial  e  non  presencial  dos
alumnos  e  será  reflectida  nas
ferramentas virtuais precisas).

1ª
AV

2ª
AV

3ª
AV

H
Ñ

O

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

Recoñece o 
significado evidente 
de palabras latinas a
partir da súa lingua 
de orixe.
20%

X X X Observación  sistemática  por  parte  da  profesora
coa anotación
de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o colectivos en soporte dixital.
Probas específicas: exámenes presenciais ou non
presenciais.

H
Ñ
O

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

Coñece o 
vocabulario básico 
utilizado na aula.
10%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos individuais o colectivos en soporte
dixital.
Probas específicas: exámenes presenciais
ou non presenciais.

B
Ñ

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

Recoñece os sufixos 
e prefixos latinos 
máis presentes na 

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.



O lingua de orixe.
10%

Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o colectivos en soporte dixital.
Probas específicas: exámenes presenciais
ou non presenciais.

L

Ñ
O

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

Pode deducir o 
significado de 
palabras na lingua de
orixe a partir do 
vocabulario latino que
coñece.

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o colectivos en soporte dixital.
Probas específicas: exámenes presenciais
ou non presenciais.

E
B

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

Coñece o significado 
das principais 
locucións latinas de 
uso actual
50%

X X X Observación sistemática por  parte da profesora
coa anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o colectivos en soporte dixital.
Probas específicas: exámenes presenciais
ou non presenciais.

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

Os contidos da materia de latín son de diferente natureza, algúns deles pódense temporalizar nun momento determinado, mentres

que outros, o labor de tradución, por exemplo, están presentes prácticamente en cada unha das sesións durante todo o curso. Haberá

que ter en conta esta característica especial da materia, o propio desenvolvemento da clase e as preferencias e o interese amosado

polos alumnos polos distintos contidos da materia.

Os principios pedagóxicos que se estiman para o desenvolvemento dos procesos de ensinanza guardan relación cos propios desta

etapa educativa da educación básica e cos derivados da adquisición de competencias. Deste modo, teranse en conta as seguintes

consideracións, coa perspectiva das características de etapa.

 Facilitar o acceso de todo o alumnado á educación común, coas medidas necesarias de atención a diversidade.

 Atender ós diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado.



 Favorecer a capacidade de aprender por sí mesmos e promover o traballo en equipo.

 Procurar a adquisición e o desenvolvemento das competencias básicas, adecuando o seu logro progresivo ás características

do alumnado, do curso e da materia.

 Predisponer e reforzar o hábito de lectura con textos seleccionados para tal fin.

 Desenvolver a comprensión lectora e a expresión oral e escrita.

 Incidir, asimesmo, na comunicación audiovisual e no uso das tecnoloxías da información e a comunicación.

 Desprazar os procesos  de ensinanza referidos á transmisión de informacións e coñecementos polos de adquisición  de

capacidades  e  competencias.  Neste  senso  primar  o  coñecemento  aplicado,  o  saber  práctico  frente  á  aprendizaxe

memorística.  Utilizar  as  ideas  e  coñecementos  previos  dos  alumnos como soporte  para  novos  esquemas mentais  que

reformulen o desenvolvan os disponibles.

 Estimular a búsqueda, selección, análise crítico, tratamiento, presentación e aplicación dos coñocementos; de tal xeito que a

función docente se vincule a “tutorizar” a aprendizaxe, estimular e acompañar.

 Aproximar a natureza do coñocemento á situacións cotiás e á problemas prácticos, ós contextos e entornos sociais para que

a aprendizaxe resulte relevante.

 Facilitar situacións que requiran procesos de metacognición do alumnado e axuden a adquirir habilidades de autorregulación,

tanto para aprender como para aprender a aprender.

 Recurrir á actividades didácticas en clave de “situacións-problema”, nas que se requiren procesos cognitivos variados e a

aplicación do que se sabe o do que se sabe facer á situacións que resultan cercanas, habituais e previsibles.

 Alternar e diversificar as actuacións e situacións de aprendizaxe dacordo coa motivación e intereses do alumnado.



 Utilizar a cooperación entre iguais como experiencia didáctica na que se pon en xogo o diálogo, o debate, a discrepancia, o

respeto ás ideas dos outros, o consenso, as disposición spersoais.

 Acentuar a naturaleza formativa e orientadora da avaliación, asociada, de xeito continuo, ó desenvolvemento das prácticas e

procesos de ensinanza e aprendizaxe;  que poden ser  revisados e axustados dacordo coas informacións e rexistros da

avaliación formativa.

Neste curso temos que ter en conta a posibilidade dunha semipresencialidade que variará de forma considerable a relación entre

alumnos e docente en canto a cotidianidade e a posibilidade de acción directa. Neste escenario teremos que ter en conta o acceso

dos alumnos ás ferramentas dixitais e tratar de facilitar o mais posible a adquisición dos contidos. 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Xa que os alumnos no teñen obrigatoriedade de mercar libro de texto, a profesora explicará en clase os contidos de cada bloque para

que o alumnado poda recoller os contidos principais no seu caderno de clase. Ademais entregaralles aos alumnos fotocopias e todo o

material necesario para poder asimilar os contidos, tanto en soporte escrito como dixital.

A profesora tentará empregar todolos materiais posibles que teñan relación cos contidos da materia: libros, cómics, fragmentos de

películas, videos na rede, documentais en CD-Rom etc. En canto a organización dos espazos, a materia de latín será impartida no

departamento de latín. A maiores o alumnado poderá utilizar outras instalación do centro como a Biblioteca, a Sala de Informática ou o

Salón de Actos .

Debido ao escenario COVID e a posible semipresencialidade do alumnado, éste terá sempre a materia nas ferramentas virtuais que o

docente determine a principio de curso, ben na Aula Virtual do Centro ou ben nas ferramentas do paquete Gsuite co dominio do

Centro.



CRITERIOS SOBRE AVALUACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Avaliación inicial

Nos primeiros días do curso escolar realizarase unha proba sinxela para avaliar o grao de coñecemento previo sobre os contidos da

materia.  Esta  proba  non  será  avaliada  cuantitativamente  e  so  servirá  de  información  á  profesora.  Dita  proba,de  estrutura  moi

sinxela,conta con apartados relativos a coñecementos básicos relativos a morfoloxía, sintaxe, léxico con algúns aspectos comúns a

todas as linguas. Terá carácter dedutivo con estrutura test de modo que o alumno escollerá a resposta en función da imaxe que

acompaña ao texto.

Os resultados serán altamente reveladores para desvelar que ámbitos formativos hai que priorizar e permitirá coñecer e valorar o punto

de partida de cada alumno para actuar en consecuencia. É absolutamente imprescindible a pronta localización das lagoas para asentar

con contundencias as primeiras bases sobre as que asentaranse todos os coñecementos posteriores.  Contará tamén cun sinxelo

apartado relativo á cultura xeral do mundo grecolatino que sigue viva nos nosos días.

Antes da sesión de avaliación inicial, mediante observación directa nas clases, tamén se recollerá información das peculiaridades da

forma de aprender de cada alumno (habilidades, estratexias e destrezas desenvolvidas, é dicir, manexo de procedementos) así como

información sobre o grao de integración social do alumno.

En función dos resultados obtidos aplicaranse as medidas de atención á diversidade.

Avaliación final

A ponderación responderá aos seguintes criterios:

Avaliación da adquisición dos EA: 100%

 Dous exames por cada avaliación ordinaria: 80%; Poderán ser feitos a través da Aula Virtual se o esceario Covid así o require.



 Observación sistemática das actividades realizadas a diario na aula ou na casa, sexan orais ou escritas, individuais ou en

grupo (20%). A profesora anotará no seu caderno, nas fichas individuais dos alumnos, todos os datos que posibiliten avaliar

ese traballo persoal: control da realización das tarefas (sen copialas de outros), participación na corrección de actividades,

chamadas de clase.

A nota global da materia será a nota aritmética das tres avaliacións. A cualificación mínima para aprobar a materia será un 4,50.

Estimarase a nota hacia a unidade seguinte cando o decimal sexa 5 ou superior.

Se fose preciso recuperar algunha avaliación suspensa, realizaríase na última semana de clases unha proba na que cada alumno

presentariase á avaliación que ten suspensa.

O feito de utilizar calquera sistema fraudulento nun exame, e inclúese a exhibición dun aparato de telefonía móbil ou similar, suporá a

avaliación como suspenso nese exame.

Cando un alumno falte a un exame sen falta xustificada será a profesora a que decida a nova data de exame, que non será nunca o

mesmo que fixeron o resto de compañeiros.

Os alumnos que non teñan a  materia  aprobada coa media  aritmética  das tres avaliacións,  poderán dedicarse durante  o  período

abranguido entra a 3ª avaliación parcial e a avaliación final a actividades de apoio, reforzo e recuperación, e poderán recuperar a

materia nun examen final no que se examinarán de tódolos estándares mínimos necesarios para a superación da materia. Esta proba

puntuará sobre 80% e o 20% restante corresponderá ao traballo desenvolvido durante o curso. 

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

Non hai alumnado pendiente desta materia.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE PARA APROBAR A MATERIA



Bloque 1: 1.4.1; 1.5.1; 1.6.1.

Bloque 2: 2.3.1

Bloque 3: 3.2.1; 3.3.1; 3.4.1; 3.4.2; 3.5.1; 3.5.2; 3.6.1; 3.6.4.

Bloque 4: 4.1.1; 4.2.1; 4.2.2; 4.3.1.

Bloque 5: 5.1.1; 5.1.2; 5.2.1; 5.2.2; 5.3.1; 5.4.1; 5.5.1; 5.6.1; 5.7.1.

Bloque 6: 6.1.1; 6.2.1.

Bloque 7: 7.1.1; 7.1.2; 7.2.1; 7.3.1; 7.4.1.

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

Proceso de Ensino

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual do alumnado.

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

5. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

6. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

7. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.



Práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.

4. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.

5. Combínase o traballo individual e en equipo.

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.

9. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.

10. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.

11. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da

corrección das probas, traballos, etc.

12. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.

13. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.

14. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.

15. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…



MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Se se dera o caso de algún alumno con necesidades educativas especiais,pedirase a colaboración do Departamento

de Orientación.

Necesidades individuais

A avaliación inicial facilítanos non só o coñecemento do grupo como conxunto, sino que tamén nos proporciona a

información de diversos aspectos individuais do noso alumnado; a partires de ahí poderemos:

 Identificar aos alumnos que necesitan un maior seguimento ou persoalización de estratexias no seu proceso de

aprendizaxe. (Débese ter en conta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con

necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por  estar  en risco,  pola súa historia

familiar, etc.).

 No caso dos alumnos con dificultades específicas de aprendizaxe (DEA) ou con trastorno por déficit de atención

e hiperactividade (TDAH) se aplicarán os criterios establecidos nas Instrucións conxuntas da Dirección Xeneral

de Educación Secundaria, e Ensinanzas de Réxime Especial sobre a aplicación de medidas para a avaliación

dos alumnos con dificultades específicas de aprendizaxe ou trastorno por déficit de Atención e Hiperactividade de

decembro de 2014.

 Adaptación de tempos: o tempo de cada exame se poderá incrementar hasta un máximo de un 35% sobre o

tempo previsto.

 Adaptación do modelo de exame.



Para coñecer a composición da clase a docente contará cos informes dos anos anteriores e fará una avaliación inicial o comezo do

curso escolar.

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén nos proporciona información

acerca de  diversos  aspectos  individuais  dos  nosos  estudantes.  A partir  dela  poderemos:  identificar  ós  alumnos ou alumnas que

necesitan un maior seguimento no seu proceso de aprendizaxe. Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades educativas, con

altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia

familiar, etc..

En consecuencia:

 Formularanse exercicios de diferente nivel en cada unidade.

 Tanto nos exámenes como no traballo de aula faranse preguntas e actividades mais fáciles e menos fáciles.

 Teranse en conta a diversidade nos agrupamentos de clase emparellando alumnos que presenten carencias con aqueles cun bo nivel

de comprensión.

 Atenderanse na mesma aula ao alumnado que non da o nivel, facendo pequenos grupos e aplicando un ritmo diferente.

 Ofreceranse explicacións individuais tantas veces como fose necesario.

 Fortaleceranse os aspectos positivos do alumno tratando de mellorar a súa autoestima.

Ao tratarse dun grupo reducido a atención será practicamente individualizada. Cada alumno reforzará e traballará, con procedementos

específicos,  os  contidos  que  lle  resulten  de  maior  dificultade.  Do  mesmo  xeito,  os  alumnos  que  non  presenten  problemas  de

aprendizaxe e queran profundizar con máis detalle nos contidos da materia poderán facelo e a profesora lles facilitará material. A

profesora  poderá  contemplar  cambios  na  secuenciación  e  na  temporalización  das  distintas  programacións  para  adaptarse  á

diversidade. Crearanse contextos de aprendizaxe e avaliación que comprometan o alumnado e que o leven a planificar e avaliar as

súas realizacións, identificando os avances e as dificultades, de cara a autorregular o seu propio e singular proceso de aprender a



aprender. Realizaranse adaptacións curriculares para aqueles alumnos que se estime conveniente na sesión de Avaliación Inicial ou

máis adiante por acordo co equipo docente e o Departamento de Orientación.



6. PROGRAMACIÓN LATÍN 1º DE BACHARELATO

INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

As  linguas  clásicas,  o  latín  e  o  grego,  proporcionan  unha  sólida  base  para  o  perfeccionamento  no  manexo  doutras  linguas.

Desempeñan, pois, un papel relevante como soporte lingüístico da maioría das linguas e para a comprensión do léxico culto que

forma  gran  parte  da  terminoloxía  científica  e  técnica  actual  nas  linguas  que  o  alumnado  coñece  ou  estuda;  sen  esquecer  o

enriquecemento cultural que lle proporciona o coñecemento dos aspectos que se inclúen na civilización clásica, berce da Europa

actual, como son, entre outros, a mitoloxía, a relixión ou as súas creacións literarias e artísticas, que tanta influencia tiveron en épocas

posteriores e seguen a ter hoxe en día. Polo tanto, é esencial a incorporación das linguas clásicas ao currículo integrado das linguas,

para reforzar a reflexión lingüística do noso alumnado e fortalecer o seu acceso á cultura literaria.

O  estudo  do  latín  como  lingua  flexiva  proporciona  mediante  a  comparación  unha  sólida  base  científica  para  o  estudo  e  o

perfeccionamento progresivo no manexo doutras linguas.

A lingua latina, logo de adquiridos uns mínimos coñecementos sobre os seus mecanismos morfosintácticos e o seu léxico, permite

entender as linguas romances como resultado dunha evolución e atopar paralelismos entre elas que axuden no seu estudo.

O  estudo  da  orixe  e  a  evolución  do  latín  ás  linguas  romances  proporciónalle  ao  alumnado  os  instrumentos  necesarios  para

comprender e analizar os procesos de cambios fonéticos, morfosintácticos e semánticos que deron lugar aos procedementos que

rexen hoxe as súas linguas e axuda a incrementar de xeito notable o seu léxico. A reflexión sobre o léxico coñecido, a adquisición de

novas palabras e a comprensión das estruturas da lingua latina interveñen de xeito notable no uso máis eficaz da lingua propia como

instrumento de aprendizaxe, comunicación e interpretación da realidade.



APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO CURSO ANTERIOR

A materia de latín de primeiro de bacharelato non precisa ter adquiridos coñecementos chave, xa que os estándares son novos e poden

ser adquiridos polos alumnos sin problemas neste curso.

OBXECTIVOS XERAIS PARA O CURSO

Podemos establecer os seguintes obxectivos:

 Iniciarse na lectura, interpretación e tradución de textos de dificultade progresiva, utilizando, para este fin, o

coñecemento dos elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos básicos da lingua latina.

 Reflexionar sobre os elementos substanciais que conforman as linguas e recoñecer compoñentes significativos

da flexión nominal, pronominal e verbal latina nas linguas modernas derivadas do latín ou influídas por el.

 Achegarse a textos latinos diversos, orixinais, adaptados e traducidos, mediante unha lectura comprensiva e

distinguir as súas características esenciais e o xénero literario ao que pertencen.

 Recoñecer elementos da lingua latina que evolucionaron ou que permanecen nas nosas linguas e aprecialos

como clave para a súa interpretación.

 Buscar información sobre aspectos relevantes da civilización romana, indagando en documentos e en fontes

variadas, analizalos criticamente e constatar a súa presenza ao longo da historia.

 Identificar e valorar as principais achegas da civilización romana no noso contorno e apreciar a lingua latina

como instrumento transmisor de cultura.

 Valorar  a contribución do mundo romano na súa calidade de sistema integrador  de diferentes  correntes de

pensamento e actitudes (éticas e estéticas) que conforman o ámbito cultural europeo.



CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE E RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS.

Na área de latín contribuirase a desenvolver as seguintes competencias clave.

Competencia lingüística. Expresion escrita. (CL-EE)

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

• 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.

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

Competencia lingüística. Expresion oral(CL-EO)

• LA1B2.4.1. Le con pronunciación e acentuación correctas textos latinos, identificando e reproducindo exemplos de diferentes
tipos de pronuncia.

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

Competencia lingüística. Comprensión escrita (CL-CE)

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

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

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



Competencia lingüística. Comprensión oral (CL-CO)

• A1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, relacionando estruturas latinas con outras
equivalentes nas linguas que coñece.

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

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

Competencia aprender a aprender (AA)

• 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.

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

• 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.

• 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.

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

• LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.
• LA1B7.4.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica a partir desta o seu significado.

Competencia social e cidadá. Traballo en grupo (CSC-TG)

• LA1.B5 Todos os temas do bloque 5 poderán ser obxecto dun traballo en grupo, con apoio dixital e exposición oral ante a clase. 



• 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.

• 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

TEMPORALIZACIÓN. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PESO CUALITATIVO. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN.

BLOQUE 1: O latín, orixe das linguas románicas.

OBX
ECTI
VOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO
DE

CONSECUCIÓN
E PESO

CUALIFICATIVO

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

(a  evaluación terá en  conta o  traballo
presencial  e  non  presencial  dos
alumnos  e  será  reflectida  nas
ferramentas virtuais precisas).

1ª
AV

2ª
AV

3ª
AV

L
P

 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.

Sitúa nun mapa os 
puntos clave do 
marco xeográgico 
da lengua latina

10%

X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.
Análise da producción do alumnado: traballos
de aplicación. Probas específicas: exámenes.

G  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.

Ten uns 
coñecementos 
básicos sobre o 
concepto de 
indoeuropeo e pode 
situar algunhas 
linguas indoeuropeas 
nunmapa.
10%

X Observación sistemática por parte da profesora
coa  anotación  de datos  pertinente  na ficha  do
alumno/a.
Análise da producción do alumnado: traballos
de aplicación. Probas específicas: exámenes.

N  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.

Ten uns 
coñecementos 
básicos de 
clasificación de 
linguas europeas.

X Observación sistemática por parte da profesora
coa  anotación  de datos  pertinente  na ficha  do
alumno/a.
Análise da producción do alumnado: traballos
de aplicación. Probas específicas: exámenes.



10%

N
P

 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.

Ten uns 
coñecementos 
básicos de 
clasificación de 
linguas na Península 
Ibérica
20%

X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.
Análise da producción do alumnado: traballos
de aplicación. Probas específicas: exámenes.

D
G

P
H

 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.

Ten unha idea global 
das etapas do latín e 
pode distinguir 
cultismos, 
semicultismos e 
palabraspatrimoniais
10%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.
Análise da producción do alumnado: traballos
de aplicación. Probas específicas: exámenes,
resolución de exercicios.

D
G

P
H

 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 entreambos.

Coñece algún dobrete
10%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.
Análise da producción do alumnado: traballos
de aplicación. Probas específicas: exámenes.
Resolución de exercicios

D
G
P

H

 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.

Coñece aspectos 
básicos da pegada 
do latín na cultura
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.
Análise da producción do alumnado: traballos
de aplicación. Probas específicas: exámenes.
Resolución de exercicios

D
P
N

 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.

Coñece  aspectos
básicos  das  regras
de  evolución  do
latín ao galego e ao
castelán
10%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.
Análise da producción do alumnado: traballos
de aplicación. Probas específicas: exámenes.
Resolución de exercicios

Bloque 2: Sistema da lingua latina: elementos basicos.

OBX
ECTI
VOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO
DE

CONSECUCIÓN
E PESO

CUALIFICATIVO

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

(a evaluación terá en conta o traballo
presencial  e  non  presencial  dos
alumnos  e  será  reflectida  nas
ferramentas virtuais precisas).

1ª
AV

2ª
AV

3ª
AV



G  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.

Recoñece dun xeito 
xeral tipos de 
escritura
10%

X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.

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

Ten un coñecemento 
básico do alfabeto 
latino e grego
10%

X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.

G  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.

Ten un coñecemento 
básico doutros 
alfabetos
10%

X X X Observación  sistemática  por  parte  da  profesora
coa  anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.

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

Le sen moitos 
errores textos 
latinos
70%

x x x Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.

Bloque 3: Morfoloxía

OBX
ECTI
VOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO
DE

CONSECUCIÓN
E PESO

CUALIFICATIVO

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

(a evaluación terá en conta o traballo
presencial  e  non  presencial  dos
alumnos  e  será  reflectida  nas
ferramentas virtuais precisas).

1ª
AV

2ª
AV

3ª
AV

D  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.

Distingue entre raíz 
e lexema e é capaz 
de declinar 
palabras de todas 
as declinacións.
2,5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de aplicación.  Probas específicas:
exámenes e resolución se exercicios.

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

Distingue palabras 
variables e 
invariables
5%

X X X Observación  sistemática  por  parte  da  profesora
coa  anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de aplicación.  Probas específicas:
exámenes.



I

L

 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

Declina e conxuga 
sen moitos errros
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de aplicación.  Probas específicas:
exámenes.

G

D

 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.

Enuncia e declina 
sen moitos erros
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de aplicación.  Probas específicas:
exámenes, resolución se exercicios.

G
D

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

Ten unha noción 
xeral de 
concordancia e a 
aplica sen moitos 
erros
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.

D
G

 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.

Clasifica verbos
2,5%

X X X Observación  sistemática  por  parte  da  profesora
coa  anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de aplicación.  Probas específicas:
exámenes, resolución se exercicios.

D
G

 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.

Recoñece 
enunciados de 
verbos
2,5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de aplicación.  Probas específicas:
exámenes, resolución se exercicios.

D
G

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

Ten unha idea xeral 
dos paradigmas 
verbais
5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de aplicación.  Probas específicas:
exámenes, resolución de exercicios.

L
D

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

Coñece os 
temas verbais 
latinos
2,5%

X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.

L
D

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

Cambia sen moitos 
erros de voz verbal
5%

X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.



G  LA1B3.7.1. Distingue formas persoais e non persoais dos verbos,
explica os trazos que permiten identificalas e define criterios para
clasificalas.

Identifica 
elementos verbais
básicos
5%

X X X Observación  sistemática  por  parte  da  profesora
coa  anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos de aplicación.

E
D
P

 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.

Traduce sen 
moitos erros 
formas verbais
10%

x x x Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Probas  específicas:  exames,  resolución  de
exercicios.

Bloque 4: Sintaxe

OBX
ECTI
VOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO
DE

CONSECUCIÓN
E PESO

CUALIFICATIVO

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

(a evaluación terá en conta o traballo
presencial  e  non  presencial  dos
alumnos  e  será  reflectida  nas
ferramentas virtuais precisas).

1ª
AV

2ª
AV

3ª
AV

I  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.

Coñece os 
principios básicos 
da análise morfo-
sintáctica
30%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de aplicación.  Probas específicas:
exames, resolución de exercicios..

E  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.

Coñece os casos e 
as súas función
5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de aplicación.  Probas específicas:
exames, resolución de exercicios.

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

Redacta frases 
latinas básicas.
2,5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación.
Probas  específicas:  exames,  resolución  de
exercicios.

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

Recoñece frases 
simples
2,5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de aplicación.  Probas específicas:
exames, resolución de exercicios.



G  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.

Distingue tipos de 
oracións 
compostas,
10%

X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de aplicación.  Probas específicas:
exames, resolución de exercicios.

E  LA1B4.6.1.  Identifica  as  funcións  que  realizan  as  formas  non
persoais  (infinitivo  e  participio)  dentro  da  oración  e  compara
exemplos do seu uso.

Coñece dun xeito 
básico o 
funcionamento de 
infinitivo e participio
25%

X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.

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

Coñece dun xeito 
básico o 
funcionamento das 
construccións de 
infinitivo e participio
25%

X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.

Bloque 5: Roma, historia, cultura e civilización.

OBX
ECTI
VOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO
DE

CONSECUCIÓN
E PESO

CUALIFICATIVO

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN
(a evaluación terá en conta o traballo
presencial  e  non  presencial  dos
alumnos  e  será  reflectida  nas
ferramentas virtuais precisas).

1ª
AV

2ª
AV

3ª
AV

A
I

E
G
P

 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

Ten nocións básicas 
do marco histórico de 
Roma
2,5%

X X X Observación  sistemática  por  parte  da  profesora
coa  anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación.
Probas  específicas:  exames,  resolución  de
exercicios.

A
I
E

G
P

 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.

Ten nocións básicas 
das etapas da historia 
de Roma
2,5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de aplicación.  Probas específicas:
exames, resolución de exercicios.

A
I
E

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

Relaciona dun xeito 
básico feitos 
históricos
2,5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de aplicación.  Probas específicas:



G

P

exames, resolución de exercicios.

A

I
E
G

P

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

Realiza eixes 
cronológicos 
sinxelos
2,5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de aplicación.  Probas específicas:
exames, resolución de exercicios.

A
I

E
G
P

 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.

Refexiona dun 
xeito básico sobree
a inflúenza 
posterior da 
historia de Roma
2,5%

X X X Observación  sistemática  por  parte  da  profesora
coa  anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o colectivos en soporte dixital.
Probas  específicas:  exames,  resolución  de
exercicios.

H

A
P

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

Ten 
coñecementos 
básicos de 
Romanización
20%

X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o
colectivos en soporte dixital.

 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  influencia  na  historia
posterior.

Ten 
coñecementos 
básicos de 
Romanización
10%

X Observación  sistemática  por  parte  da  profesora
coa  anotaciónde  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.  Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos individuais o colectivos en soportedixital.
Probas específicas: exames.

N

P

 LA1B5.3.1. Identifica 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.

Ten 
coñecementos 
básicos de 
Romanización
5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o colectivos en soporte dixital.
Probas  específicas:  exames,  resolución  de
exercicios.

A

C

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

Coñece básicamente
o sistema político 
romano
5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o colectivos en soporte dixital.
Probas  específicas:  exames,  resolución  de
exercicios.

A

C

 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.

Coñece 
básicamente a 
sociedade romana
20%

X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o colectivos en soporte dixital.
Probas específicas: exames.



N  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.

Ten nocións básicas 
de deuses e heroes 
romanos
2,5%

X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o
colectivos en soporte dixital.

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

Ten nocións básicas 
de deuses e heroes 
romanos
2,5%

x Observación  sistemática  por  parte  da  profesora
coa  anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o colectivos en soporte dixital.
Probas específicas: exames.

N
H

P

 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.

Ten nocións básicas 
de deuses e heroes 
romanos e a súa 
pervivencia
5%

x Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o colectivos en soporte dixital.
Probas específicas: exames.

N
H

P

 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.

Ten nocións básicas 
de deuses e heroes 
romanos e a súa 
pervivencia
2,5%

x Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o colectivos en soporte dixital.
Probas específicas: exames.

N  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.

Coñece os 
principios básicos 
da relixión romana
2,5%

x Observación  sistemática  por  parte  da  profesora
coa  anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o colectivos en soporte dixital.
Probas específicas: exames.

N  LA1B5.8.1. Describe as principais  manifestacións  escultóricas e
pictóricas  da  arte  romana,  identificando  a  partir  de  elementos
concretos o seu estilo e a súa cronoloxía aproximada.

Coñece os 
principios básicos 
da escultura 
romana
2,5%

x Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o

D

P

 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.

Ten nocións básicas 
do urbanismo 
romano
2,5%

x Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o colectivos en soporte dixital.
Probas específicas: exames.

D

P

 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.

Ten nocións básicas 
do urbanismo 
romano
2,5%

x Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos
individuais o colectivos en soporte dixital.
Probas específicas: exames.

A  LA1B5.10.1. Enumera os elementos que compoñen a estrutura do
exército romano e explica o seu funcionamento, atendendo á súa
evolución ao longo dos períodos históricos

Tens nocións básicas 
sobre o exército 
romano

x Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:



5% traballos individuais o colectivos en soporte
dixital.
Probas específicas: exames.

Bloque 6: Textos.

OBX
ECTI
VOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO
DE

CONSECUCIÓN
E PESO

CUALIFICATIVO

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN
(a evaluación terá en conta o traballo
presencial  e  non  presencial  dos
alumnos  e  será  reflectida  nas
ferramentas virtuais precisas).

1ª
AV

2ª
AV

3ª
AV

E  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.

Ten e aplica 
nocións básicas 
de tradución
70%

X X X Observación  sistemática  por  parte  da  profesora
coa  anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de aplicación.  Probas específicas:
exames, resolución de exercicios

D
P

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

Ten e aplica 
nocións básicas 
de tradución
5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:
traballos  de aplicación.  Probas específicas:
exames, resolución de exercicios

D

I

 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.

Ten un uso básico 
do diccionario
5%

X Observación  sistemática  por  parte  da  profesora
coa  anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.

D
E

 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.

Realiza comentarios 
culturais sinxelos 
sobre os textos
5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.

D
E

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

Realiza comentarios 
culturais sinxelos 
sobre os textos
5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.

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

Fai traducións 
inversas moi 
sinxelas
5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.



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

Produce oralmente
diálogos len latín 
moi sinxelos
5%

X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Intercambios orais co alumnado: diálogo.

Bloque 7: Léxico.

OBX
ECTI
VOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO
DE

CONSECUCIÓN
E PESO

CUALIFICATIVO

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN
(a evaluación terá en conta o traballo
presencial  e  non  presencial  dos
alumnos  e  será  reflectida  nas
ferramentas virtuais precisas).

1ª
AV

2ª
AV

3ª
AV

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

Deduce o significado 
dalgúns termos
60%

X X X Observación  sistemá ca  por  parte  da  profesora  coa
anotación de datos per nente na ficha do alumno/a.
Análise  da producción do alumnado: traballos
individuais o colec vos en soporte dixital.
Probas específicas: exames, resolución de exercicios.

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

Deduce o significado 
dalgúns termos
5%

X X X Observación  sistemá ca  por  parte  da  profesora  coa
anotación de datos per nente na ficha do alumno/a.
Análise da producción do alumnado: traballos individuais
o colec vos en soporte dixital.
Probas específicas: exames, resolución de exercicios.

D
P

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

Identifica prefixos e 
sufixos básicos
10%

X X X Observación  sistemá ca  por  parte  da  profesora  coa
anotación de datos per nente na ficha do alumno/a.
Análise da producción do alumnado: traballos individuais
o colec vos en soporte dixital.
Probas específicas: exames, resolución de exercicios

D
P

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

Deduce o significado de 
palabras moi 
transparentes
2,5%

X X X Observación  sistemá ca  por  parte  da  profesora  coa
anotación de datos per nente na ficha do alumno/a.
Análise da producción do alumnado: traballos individuais
o colec vos en soporte dixital.
Probas específicas: exames, resolución de exercicios.

D
P

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

Ten nocións básicas de 
etimoloxía
5%

X X Observación  sistemá ca  por  parte  da  profesora  coa
anotación de datos per nente na ficha do alumno/a.
Análise da producción do alumnado: traballos individuais
o colec vos en soporte dixital.
Probas específicas: exames, resolución de exercicios.



D
P

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

Ten nocións básicas de 
etimoloxía
2,5%

x x x Observación  sistemá ca  por  parte  da  profesora  coa
anotación de datos per nente na ficha do alumno/a.
Análise da producción do alumnado: traballos individuais
o colec vos en soporte dixital.
Probas específicas: exames, resolución de exercicios.

G
E

 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.

Ten nocións básicas de 
etimoloxía

x x x Observación  sistemá ca  por  parte  da  profesora  coa
anotación de datos per nente na ficha do alumno/a.
Análise da producción do alumnado: traballos individuais
o colec vos en soporte dixital.
Probas específicas: exames, resolución de exercicios.

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

O enfoque metodolóxico en LATÍN I favorecerá a capacidad de aprendizaxe, de traballar en equipo e aplicar os métodos apropiados de

investigación para seguir aprendiendo una vez superada a etapa. Proponse como enfoque metodolóxico:

• Os textos converteranse no punto de partida para traballar simultaneamente os aspectos morfosintácticos da lingua latina, o seu

léxico e a súa relación co galego e co castelán, así como os aspectos culturais relacionados cos textos traballados.

• Proporase  unha secuencia  de  traballo  axeitada  e  graduada por  medio  dunha metodoloxía  activa,  preferentemente  de  tipo

indutivo-contextual, na que as normas se convertan en posesión permanente e en automatismo lingüístico.

• O enfoque irá dirixido a que o alumnado desenvolva e afiance as súas propias técnicas de traballo mediante diversas estratexias.

• Procurarase xerar un clima na aula co que as alumnas e alumnos sintan a necesidade de participar activamente no proceso de

ensinanza-aprendizaxe, asegurándonos de que eses intentos, mesmo se son erróneos, sirvan de estímulo para intentalo de

novo.

• Neste senso, crearanse contextos de aprendizaxe e avaliación que comprometan o alumnado e que o leven a planificar e avaliar

as súas realizacións,  identificando os avances e as dificultades, de cara a autorregular  o seu propio e singular proceso de

aprender a aprender.



• Promoverase a participación do alumnado en pequenos traballos de investigación, coa orientación precisa para que poida acadar

a capacidade de realizar un proxecto de investigación escolar de forma autónoma.

• Haberá que distinguir  niveis de dificultade no contido e nas actividades para cubrir  as diversas necesidades educativas do

alumnado.

• Promoverase a utilización das TIC para informarse, aprender e comunicarse e para utilizar con sentido crítico, como recurso

formativo, materiais de procedencia diversa.

• Promoverase a participación en proxectos europeos.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O alumnado non ten obriga de mercar ningún libro de texto. O Departamento proporcionaralles aos alumnos os materiais teóricos

necesarios así como un cuadernillo de fichas cos exercicios que serán realizados cada avaliación.

Está prevista ademais a utilización doutras fontes para o estudio da gramática e da civiliazación romanas:

• Aula Virtual do centro: no curso de latin I están matriculadas todas as alumnas e colgaranse os temas vistos na clase e os

exercicios de cada tema, en vista a posibles confinamentos.

• Dicionarios (básicos, etimolóxicos, de expresións latinas, de topónimos,mitolóxicos).

• Xogos tipo Trivial con preguntas sobre o mundo clásico e de mitoloxía e latinismos.

• Ademáis,  na aula,  a  profesora proporcionará outros materiais  que amplíen ou ilustren o  estudo dos  diferentes bloques de

contidos (libros de lectura -será oportuno tamén que os alumnos/as se acheguen desde o primeiro curso aos textos orixinais-,

fotocopias, mapas históricos, diapositivas de arte, prensa e revistas (artigos sobre arqueoloxía), documentais en formato video

ou DVD (arte, formas de vida, descubrimentos arqueológicos, etc.) ou filmografía ambientada no mundo clásico e como apoio ás



lecturas  así  como  aos  contidos  que  se  desenvolven  nos  distintos  temas  (marco  xeográfico,  relixión  e  mitoloxía,  política,

acontecementos bélicos, conquistas, filosofía, vida cotiá etc.), xogos,etc.

Tamén poderase acudir as Aulas de Informática para reforzar os contidos atendendo á disponibilidade horaria e sempre que sexa

posible segundo o esceario COVID.

CRITERIOS SOBRE AVALUACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

AVALIACIÓN INICIAL

Nos primeiros días do curso escolar realizarase unha proba sinxela para avaliar o grao de dominio dos contidos mínimos que se

consideran imprescindibles  para construír  sobre eles as novas  aprendizaxes propias  da  materia.  Esta  proba non  será  avaliada

cuantitativamente e so servirá de información á profesora.

Antes da sesión de avaliación inicial, mediante observación directa nas clases, tamén se recollerá información das peculiaridades da

forma de aprender de cada alumno (habilidades, estratexias e destrezas desenvolvidas, é dicir, manexo de procedementos) así como

información sobre o grao de integración social do alumno.

AVALIACIÓN ORDINARIA

A consecución  dos  estándares  de  aprendizaxe  e  das  competencias  por  parte  do  alumnado  avaliarase  mediante  os  seguintes

procedementos e instrumentos:

Dous exames por cada avaliación ordinaria: 80%; poderán ser feitos de manera virtual se o esceario COVID así o require.

Observación sistemática das actividades realizadas a diario na aula ou na casa, sexan orais ou escritas, individuais ou en grupo:20%. A

profesora anotará no seu caderno, nas fichas individuais dos alumnos, todos os datos que posibiliten avaliar ese traballo persoal:

control da realización das tarefas (sen copialas de outros), participación na corrección de actividades, chamadas declase..



O feito de utilizar calquera sistema fraudulento nun exame, e inclúese a exhibición dun aparato de telefonía móbil ou similar, suporá a

avaliación como suspenso nese exame.

Cando un alumno falte a un exame sen falta xustificada será a profesora a que decida a nova data de exame, que non será nunca o

mesmo que fixeron o resto de compañeiros.

 A nota global de curso resultará de sumar as porcentaxes asignadas a cada avaliación: un 15 % da 1ª avaliación, un 35% da 2ª e un

50% da terceira avaliación. A nota mínima para aprobar será un 4,50. A nota se aproximará á unidade seguinte cando o decimal

sexa 5 ou superior.

 As avaliacións suspensas se recuperarán aprobando a avaliación seguinte, no tocante á parte práctica; e mediante unha proba

específica para a parte de teoría.

 En xuño, se o alumno ten algunha avaliación suspensa, poderá presentarse a un exame final da materia que abrangará todolos

contidos mínimos. Non se faran exames por avaliacións en xuño.

AVALIACIÓN XULLO

Consistirá nunha proba escrita con dúas partes ben diferenciadas; unha, de carácter teórico, abrangendo xeitos lingüísticos e culturais,

e outra, de carácter práctico, na que o alumno haberá de analizar e traducir un mínimo de catro frases, que deberán ser analizadas

morfosintácticamente e traducidas. examen será global e non por avaliacións. O alumno deberá aprobar cunha nota mínima de 4,5.

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE LATÍN 1 PENDENTE.

Os alumnos coa materia de latín de 1º Bacharelato pendente poderán optar por presentarse ás convocatorias oficiais dos exames de

pendentes, realizar os cuadernillos de actividades que a profesora lles entregará cada avaliación ou facer condicionar o aprobado da



materia de primeiro ao aprobado da materia en segundo. É dicir, aqueles alumnos que aproben latín en segundo de bacharelato

quedarán aprobados da pendente coa mesma nota. A profesora poderá entregar ao alumno coa materia pendente actividades de

seguimento e recuperación da materia si o alumno suspenso así o require. Este curso hai dous alumnos pendentes debido a un

cambio de modalidade.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE PARA APROBAR A MATERIA

Bloque 1: 1.2.1; 1.4.1; 1.5.2; 1.6.1.

Bloque 2: 2.4.1.

Bloque 3: 3.2.1; 3.3.1; 3.4.1; 3.4.2; 3.5.1; 3.5.2; 3.5.3, 3.6.1.

Bloque 4: 4.1.1; 4.2.1; 4.3.1; 4.4.1; 4.3.1; 4.4.1.

Bloque 5: 5.1.2; 5.5.2; 5.6.1; 5.6.2.

Bloque 6: 6.1.1; 6.2.1.

Bloque 7: 7.1.1; 7.1.2; 7.2.1; 7.3.1; 7.4.1; 7.4.2; 7.5.1.

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

Proceso de Ensino

Escala

1 2 3 4



1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual do alumnado.

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

5. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

6. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

7. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

Práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.

4. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.

5. Combínase o traballo individual e en equipo.

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.



9. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.

10. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.

11. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da

corrección das probas, traballos, etc.

12. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.

13. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.

14. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.

15. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Ao tratarse dun grupo reducido de catorce alumnos a atención será practicamente individualizada. Cada alumno reforzará e traballará,

con procedementos específicos, os contidos que lle resulten de maior dificultade. Do mesmo xeito, os alumnos que non presenten

problemas de aprendizaxe e queran profundizar con máis detalle nos contidos da materia poderán facelo e a profesora lles facilitará

material.



7. PROGRAMACIÓN LATÍN 2º DE BACHARELATO

INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A materia de Latín proporciona as bases lingüísticas, históricas e culturais precisas para entender aspectos esenciais da civilización

occidental; permite unha reflexión profunda sobre as linguas galega e castelá e contribúen eficazmente á aprendizaxe das linguas

modernas de orixe romance ou doutras influídas polo latín. Constitúe tamén un coñecemento imprescindible para todas as persoas

que optaron por unha primeira especialización no campo das humanidades ou das ciencias sociais. Os contidos propostos para Latín

II céntranse en dous grandes ámbitos, como son a lingua e a cultura e están distribuídos en bloques:

Estudo progresivo das características da lingua latina

A aprendizaxe da lingua latina e da súa gramática terá como obxectivo último a comprensión e tradución de textos literarios orixinais

dunha complexidade progresiva, para o que é posible partir de textos adaptados ou elaborados. Segundo se suxire no DCB de Latín

para 4º de ESO e de Grego e Latín de Bacharelato, parece recomendable seguir un método no que as regras morfosintácticas se

deduzan da práctica da lectura e da tradución e no que a súa aprendizaxe sistemática constitúa unha segunda fase.

Comprensión e interpretación de textos gregos e latinos

Os textos seleccionados responderán a diferentes épocas e xéneros literarios e poderán presentarse, tanto na súa forma orixinal, coas

adaptacións  necesarias para facilitar  a súa comprensión,  como en traducións.  O profesorado poderá servirse tamén de  textos

elaborados graduados que faciliten o acceso progresivo aos textos orixinais. A práctica da tradución de textos latinos ten que contribuír

tamén á reflexión sobre a lingua propia, buscando a correcta adecuación entre as estruturas lingüísticas de ambas as linguas.

Estudo do léxico latino e a súa pervivencia en galego, castelán e outras linguas modernas



A adquisición dun latino baseado nunha frecuencia de uso, constitúe un instrumento para a comprensión e tradución de textos, ao

tempo que permite mellorar na expresión oral e escrita en galego e en castelán, así como en linguas estranxeiras. Pódese adquirir ese

vocabulario básico a través dos textos traballados, co que a súa aprendizaxe se realiza nun contexto determinado que facilita a súa

asimilación. A lectura de textos traducidos e orixinais constitúe un instrumento privilexiado para pór ao alumnado en contacto coas

mostras máis importantes da civilización romana: a creación literaria e a produción artística; a ciencia e a técnica; as institucións

políticas, relixiosas e militares; a vida familiar, a organización social e a ordenación xurídica. A selección  de  textos de xéneros e

épocas  diversas  atenderá  ao  criterio  de  ofrecer  unha  visión  completa  e  equilibrada  da  historia  e  da  sociedade  romanas.  A

sistematización de todos eses datos extraídos de diversas fontes documentais, incluídas as que brindan as tecnoloxías da información

e da comunicación, e a súa comparación constante cos que ofrecen as sociedades actuais permitirán unha valoración razoada da

achega de Roma á conformación do ámbito cultural e político europeo. As tecnoloxías da información e da comunicación (TICs)

ofrecen novas e atractivas perspectivas no estudo da lingua e cultura romana que convén aproveitar, como o uso de metodoloxías

interactivas no estudo da lingua latina, procura de textos, imaxes e vídeos na internet, ferramentas de presentación e comunicación de

resultados, etc… A gradación dos contidos lingüísticos debe basearse no índice de frecuencia, situando no primeiro curso o máis

habitual e deixando para o segundo o menos frecuente. Corresponde ao primeiro a lectura comprensiva e tradución de textos breves e

sinxelos a través dos cales se asimilarán as estruturas da morfoloxía regular, os valores sintácticos máis usuais e os aspectos básicos

da civilización grecorromana. No segundo curso avanzarase na lectura comprensiva e tradución de textos de maior complexidade,

distinguindo neles as características do xénero literario ao que pertencen, así como o tratamento de aspectos específicos do legado

grecorromano transmitiron até hoxe e seguen vivos nos nosos escritos e mesmo nas expresións da lingua cotiá.

APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO CURSO ANTERIOR

3.6.1; 3.7.1; 4.6.1; 4.7.1; 6.3.1; 6.4.1; 6.4.2.



OBXECTIVOS XERAIS PARA O CURSO

Podemos establecer os seguintes obxectivos:

• Identificar os principais aspectos e realizacións culturais de Roma, con especial atención á literatura e recoñecer os elementos

desa  herdanza  latina  que  permanecen  no  mundo  e  na  cultura  actual  e  consideralos  como  unha  das  claves  para  a

interpretacióndeste.

• Valorar as achegas do legado cultural de Roma, especialmente da literatura, como elemento integrador de diferentes correntes

de pensamento e actitudes (éticas, estéticas) que conforman o ámbito cultural europeo ao que o alumnadopertence.

• Desenvolver o sentimento de pertenza á unidade cultural que é Europa, en cuxa base está o mundo latino, con actitudes de

tolerancia e respecto cara aos seus distintos pobos e  os doutras zonas domundo.

• Buscar información sobre aspectos relevantes da civilización romana, indagando en documentos e en fontes variadas, con 

aplicación das novas tecnoloxías, analizalos criticamente e constatar a súa presenza ao longo dahistoria.

• Identificar os principais cambios na evolución do léxico latino ás linguas romances de España, contribuíndo así a un mellor

coñecemento e aprecio desas linguas por parte dos alumnos e asalumnas.

• Identificar a orixe latina do acervo léxico das linguas romances faladas polo alumnado, así como os principais procedementos de

composición e derivación do latín e a súa permanencia nas linguas romances.

• Recoñecer o papel integrador do latín en distintas áreas da ciencia, filosofía, historia, literatura, arte, arquitectura e en xeral na

cultura e historia deOccidente.

• Coñecer e  utilizar  os aspectos fonéticos,  morfolóxicos,  sintácticos e léxicos da lingua latina,  aplicándoos correctamente na

interpretación e tradución de textos orixinaislatinos.



• Analizar  e  interpretar  textos  diversos,  traducidos  e  orixinais,  mediante  unha  lectura  comprensiva,  distinguindo  os  xéneros

literarios, as súas características esenciais e evolución, e analizando a estrutura lingüística, o pensamento e a ideoloxía que

neles se reflicte, cunha actitude crítica ante o mundo latino e o mundoactual.

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE E RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS.

Na área de latín contribuirase a desenvolver as seguintes competencias clave.

Competencia lingüística. Expresion escrita (CL-EE)

• LA2B4.2.1. Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica e sinala a súa presenza entextos
propostos.

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

• LA2B5.1.1.  Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e  sintáctica  de  textos  latinos  para  efectuar  correctamente  a  súa
tradución.

Competencia lingüística. Expresion oral (CL-EO)

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

• LA2B5.4.1.  Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos partindo de referencias tomadas dos propios
textos e asociándoas con coñecementos adquiridos previamente.

• LA2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do texto.

Competencia lingüística. Comprensión escrita (CL-CE)



• LA2B6.1.1.  Identifica  e  explica  termos do léxico  literario,  científico  e  filosófico,  e  tradúceos correctamente  ao galego e  ao
castelán.

• LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico común e especializado do galego e do castelán.

• LA2B6.3.1.  Comprende, explica e emprega na lingua  propia e no contexto  axeitado locucións e expresións latinas que se
mantiveron na linguaxe literaria, xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica.

• LA2B6.4.1. Recoñece e explica o significado dos helenismos e dos latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas
faladas en España, e explica o seu significado a partir do termo de orixe.

Competencia lingüística. Comprensión oral (CL-CO)

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

Competencia aprender a aprender (AA)

• LA2B5.1.1.  Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e  sintáctica  de  textos  latinos  para  efectuar  correctamente  a  súa
tradución.

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

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

• LA2B6.2.1.  Deduce o  significado de palabras e expresións latinas  non estudadas a  partir  do contexto,  ou de palabras ou
expresións da súa lingua ou doutras linguas que coñeza.

Competencia social e cidadá. Traballo en grupo (CSC-TG)

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



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

• LA2B5.1.1.  Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e  sintáctica  de  textos  latinos  para  efectuar  correctamente  a  súa
tradución.

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

 

TEMPORALIZACIÓN. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PESO CUALITATIVO. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN.

BLOQUE 1: O latín, orixe das linguas románicas.

OBX
ECTI
VOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO
DE

CONSECUCIÓN
E PESO

CUALIFICATIVO

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

(a  evaluación terá en  conta o  traballo
presencial  e  non  presencial  dos
alumnos  e  será  reflectida  nas
ferramentas virtuais precisas).

1ª
AV

2ª
AV

3ª
AV

D
P

 LA2B1.1.1. Recoñece e distingue a partir do étimo latino termos
patrimoniais,  semicultismos e cultismos,  e explica as evolucións
que se producen nun e noutro caso.

Pode deducir a 
evolución 
patrimonial e culta 
dun termo latino.

60%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.
Análise da producción do alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

D

G
P

 LA2B1.2.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao
castelán, aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece
palabras  da  súa  lingua  que  sufriron  procesos  de  evolución
semántica,  valorando a relación co significado orixinal  do  étimo
latino.

Sabe evolucionar do 
latín á lingua de orixe e 
distinguir os cambios 
semánticos producidos 
neste proceso.
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa  anotación  de datos  pertinente  na ficha  do
alumno/a.
Análise da producción do alumnado: traballos de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

D

G

 LA2B1.2.2. Explica o proceso de evolución de termos latinos ás
linguas romances, sinalando cambios fonéticos comúns a distintas
linguas dunha mesma familia, e ilustralo con exemplos.

Pon en relación 
palabras de distintas 
linguas romances co 

X X X Observación sistemática por parte da profesora
coa  anotación  de datos  pertinente  na ficha  do
alumno/a.



P termo orixinario 
latino.
20%

Análise da producción do alumnado: traballos de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

Bloque 2: Morfoloxía

OBX
ECTI
VOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO
DE

CONSECUCIÓN
E PESO

CUALIFICATIVO

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

(a evaluación terá en conta o traballo
presencial  e  non  presencial  dos
alumnos  e  será  reflectida  nas
ferramentas virtuais precisas).

1ª
AV

2ª
AV

3ª
AV

I  LA2B2.1.1.  Nomea e describe as  categorías,  e sinala os trazos
que as distinguen.

Diferencia as 
categorías 
gramaticais.
0,5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

D  LA2B2.2.1.  Identifica e distingue en palabras propostas os seus
formantes,  diferenciando  lexemas  e  morfemas,  e  procurando
exemplos noutros termos nos que estean presentes.

Recoñece lexemas 
e morfemas nunha 
palabra proposta e 
pode por exemplos 
doutras 
ocurrencias.
 0,5%

X X X Observación  sistemática  por  parte  da  profesora
coa  anotación  de  datos  pertinente  na  ficha  do
alumno/a.
Análise da producción do alumnado: traballos de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

D  LA2B2.3.1. Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto
latino, identifica correctamente os seus formantes e sinala o seu
enunciado.

Diferencia o 
enunciado da flexión
nominal, pronominal
e verbal. 0,5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

L

D

 LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e axudándose do dicionario
calquera tipo de formas nominais e pronominais, declínaas e sinala
o seu equivalente en galego e en castelán.

Identifica no 
diccionario a flexión
nominal e 
pronominal.
 0,5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

L
D

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

Traduce 
pasablemente 
palabras da flexión 
nominal e 
pronominal. 0,5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.



L
D

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

Identifica no diccionario
a flexión verbal .
 0,5%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

L

D

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

Sabe traducir coa 
axuda do 
diccionario calquera
forma verbal 
personal.
70%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

Bloque 3: Sintaxe

OBX
ECTI
VOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO
DE

CONSECUCIÓN
E PESO

CUALIFICATIVO

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

(a evaluación terá en conta o traballo
presencial  e  non  presencial  dos
alumnos  e  será  reflectida  nas
ferramentas virtuais precisas).

1ª
AV

2ª
AV

3ª
AV

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

Coñece e sabe 
traducir as función 
sintácticas nominais
e pronominais.
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

E  LA2B3.2.1. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e
as construcións  sintácticas  latinas,  e  relaciónaas con construcións
análogas existentes noutras linguas que coñeza.

Distingue as oracións 
simples e as 
compostas e recoñece
estructuras sintácticas 
propias do latín.
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

E
P

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

Sabe traducir 
construccións latinas 
non existentes na 
lingua de orixe.
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

D  LA2B3.4.1.  Define  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.

Recoñece entre 
subordinadas 
completivas, adxectivas 
e adverbiais partindodos 
nexos.
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.



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

Recoñece e traduce
as formas non 
persoais do verbo.
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

Bloque 4: Literatura latina.

OBX
ECTI
VOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO
DE

CONSECUCIÓN
E PESO

CUALIFICATIVO

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN
(a evaluación terá en conta o traballo
presencial  e  non  presencial  dos
alumnos  e  será  reflectida  nas
ferramentas virtuais precisas).

1ª
AV

2ª
AV

3ª
AV

H  LA2B4.1.1.  Nomea  os  aspectos  máis  salientables  referentes  á
transmisión dos textos clásicos ao longo do tempo.

Coñece os mecanismos
de transmisión dos 
textos clásicos.
10%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

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

Distingue os textos 
literarios latinos e pode 
sinalar alguna 
característica.
30%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

I

G

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

Sitúa temporalmente 
os principais autores 
e obras latinas.
10%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

I

G

 LA2B4.3.2. Nomea  autores  representativos  da  literatura  latina,
encádraos no seu contexto cultural, e cita e explica as súas obras
máis coñecidas.

Coñece varios autores 
de cada xénero literario e
alguna das súasobras.
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

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

Identifica o xénero 
literario dun texto 
propsto e coñéce as 
característicasesenci
ais.
10%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

N

H

 LA2B4.5.1. Analiza o diferente uso que se fixo dos textos latinos,
explorando o mantemento dos xéneros e os temas da literatura

É consciente da 
pervivencia da 

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.



P latina mediante exemplos da literatura contemporánea. literatura latina 
nas distintas 
etapas da 
literatura europea.
10%

Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

N
H
P

LA2B4.5.2. Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a
influencia  da  tradición  grecolatina  en  textos  de  autores/as
contemporáneos/as,  e sérvese deles para comprender e explicar o
mantemento  dosxéneros  e  dos  temas  procedentes  da  cultura
grecolatina, describindo os seus aspectos esenciais e os tratamentos
que reciben.

Recoñece 
motivos, tópicos 
ou personaxes da 
literaura latina en 
textos da literatura
europea.
10%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

Bloque 5: Textos.

OBX
ECTI
VOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO
DE

CONSECUCIÓN
E PESO

CUALIFICATIVO

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN
(a evaluación terá en conta o traballo
presencial  e  non  presencial  dos
alumnos  e  será  reflectida  nas
ferramentas virtuais precisas).

1ª
AV

2ª
AV

3ª
AV

E  LA2B5.1.1.  Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e
sintáctica  de  textos  latinos  para  efectuar  correctamente  a  súa
tradución.

Basea a traducción 
na análise 
morfolóxica e 
sintáctica previa.
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

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

Sabe atopar no 
diccionario a 
acapción que mais 
se axusta á 
traducción.
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

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

É capaz de 
recoñecer nos textos
aspecto lingüísticos, 
históricos e literarios 
que lle permitan 
comentalo.
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.



A  LA2B5.4.1.  Identifica  o  contexto  social,  cultural  e  histórico  dos
textos  propostos  partindo  de  referencias  tomadas  dos  propios
textos e asociándoas con coñecementos adquiridos previamente.

Recoñece nos textos 
os referentes  
extralingüísticos vistos
ao longo da área.
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

H  LA2B5.5.1.  Recoñece e explica a partir de elementos formais o
xénero e o propósito do texto.

Recoñece o xénero 
literario e a finalidade 
do autor.
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

Bloque 6: Léxico.

OBX
ECTI
VOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO
DE

CONSECUCIÓN
E PESO

CUALIFICATIVO

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN
(a evaluación terá en conta o traballo
presencial  e  non  presencial  dos
alumnos  e  será  reflectida  nas
ferramentas virtuais precisas).

1ª
AV

2ª
AV

3ª
AV

E
P

 LA2B6.1.1. Identifica e explica termos do léxico literario, científico
e filosófico, e tradúceos correctamente ao galego e ao castelán.

Relaciona co latín 
vocabulario literario,
científico e técnico 
de uso actual.
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

D
G
P

 LA2B6.2.1. Deduce o significado de palabras e expresións latinas
non estudadas a partir do contexto, ou de palabras ou expresións da
súa lingua ou doutras linguas que coñeza.

Deduce o 
significado de 
palabras latinas a 
partir da súa 
permanencia na 
lingua de orixe.
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

D
G
P

 LA2B6.2.2.  Identifica  a  etimoloxía  e  coñece  o  significado  de
palabras de léxico común e especializado do galego e do castelán.

Recoñece a 
etimoloxía de 
palabras da lingua 
de orixe 
relacionadas con 
étimos latinos 
coñecidos
20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.



H  LA2B6.3.1. Comprende, explica e emprega na lingua propia e no
contexto axeitado locucións e expresións latinas que se mantiveron
na linguaxe literaria, xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e
científica.

Recoñece e sabe 
utilizar na lingua de 
orixe un mínimo (50%) 
de expresión e 
locucións latinas. 20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

D
P

 LA2B6.4.1.  Recoñece e  explica  o significado dos  helenismos e
dos  latinismos  máis  frecuentes  utilizados  no  léxico  das  linguas
faladas en España, e explica o seu significado a partir do termo de
orixe.

Recoñece e sabe 
utilizar na lingua de 
orixe un mínimo (50%) 
de latinismos. 20%

X X X Observación sistemática por parte da profesora coa
anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a.
Análise  da  producción  do  alumnado:  traballos  de
aplicación. Probas específicas: exámenes.

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

As concrecións metodolóxicas están pendentes de recibir información por parte da CIUGA dos autores que deberán ser traducidos este

curso. En principio a profesora propón a traducción de Eutropio e de Fedro, como en cursos anteriores, así como de outros autores e

xéneros que a profesora considere pertinentes atendiendo ás capacidades e a motivación do alumnado. En cuanto aos contidos non

lingüísticos continuarase facendo como en anos anteriores mentres non se informa do contrario por parte do organismo competente. O

enfoque metodolóxico deberá favorecer a capacidade de autoaprendizaxe, de traballar en equipo e aplicar os métodos apropiados de

investigación para seguir aprendendo ao longo da vida. Teranse en conta os seguintes aspectos: 

• Os textos converteranse no punto de partida para traballar simultaneamente os aspectos morfosintácticos da lingua latina, o seu

léxico e a súa relación co galego e co castelán, así como os aspectos culturais relacionados cos textostraballados.

• Proporase  unha secuencia  de  traballo  axeitada  e  graduada por  medio  dunha metodoloxía  activa,  preferentemente  de  tipo

indutivo-contextual, na que as normas se convertan en posesión permanente e en automatismo lingüístico.

• O enfoque irá dirixido a que o alumnado desenvolva e afiance as súas propias técnicas de traballo mediante diversas estratexias.



• Procurarase xerar un clima na aula co que as alumnas e alumnos sintan a necesidade de participar activamente no proceso de

ensinanza-aprendizaxe, asegurándonos de que eses intentos, mesmo se son erróneos, sirvan de estímulo para intentalo de

novo.

• Neste senso, crearanse contextos de aprendizaxe e avaliación que comprometan o alumnado e que o leven a planificar e avaliar

as súas realizacións,  identificando os avances e as dificultades, de cara a autorregular  o seu propio e singular proceso de

aprender a aprender.

• O enfoque da materia será sobre todo práctico. Para iso traballaremos con textos de dificultade gradual e se aproveitarán estes

como pretexto para introducir ó alumno nos distintos ámbitos do mundo romano.

• Faranse traduccións diarias con explicacións gramaticais, sintácticas, estilísticas ou de calquera tipo no momento da corrección

das mesmas. O alumno debe participar activamente nelas, aportando a súa versión do texto e comparandoa coas dos demais

compañeiros e coa a da profesora.

• Os temas de literatura serán ilustrados con lecturas seleccionadas cos autores do programa.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O alumnado non ten obriga de mercar ningún libro de texto. O Departamento proporcionaralles aos alumnos os materiais teóricos

necesarios así como un cuadernillo de fichas cos exercicios que serán realizados cada avaliación.

Está prevista ademais a utilización doutras fontes para o estudio da gramática e da civiliazación romanas:

• Aula Virtual do centro: no curso de latin II están matriculadas todas as alumnas e colgaranse os temas vistos na clase e os

exercicios de cada tema, en vista a posibles confinamentos.

• Dicionarios (básicos, etimolóxicos, de expresións latinas, de topónimos,mitolóxicos).



Tamén poderase acudir as Aulas de Informática para reforzar os contidos atendendo á disponibilidade horaria e sempre que sexa

posible segundo o esceario COVID.

CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

AVALIACIÓN INICIAL

Nos primeiros días do curso escolar realizarase unha proba sinxela para avaliar o grao de dominio dos contidos mínimos que se

consideran imprescindibles  para construír  sobre eles as novas  aprendizaxes propias  da  materia.  Esta  proba non  será  avaliada

cuantitativamente e so servirá de información á profesora.

Antes da sesión de avaliación inicial, mediante observación directa nas clases, tamén se recollerá información das peculiaridades da

forma de aprender de cada alumno (habilidades, estratexias e destrezas desenvolvidas, é dicir, manexo de procedementos) así como

información sobre o grao de integración social do alumno.

AVALIACIÓN ORDINARIA

A consecución  dos  estándares  de  aprendizaxe  e  das  competencias  por  parte  do  alumnado  avaliarase  mediante  os  seguintes

procedementos e instrumentos:

Dous exames na primeira avaliación, un de traducción e outro dos contidos non lingüísticos e seis na segunda e terceira avaliación

(cinco de traducción e un dos outros contidos): 80%; poderán ser feitos de manera virtual se o esceario COVID así o require. Na

segunda e terceira avaliación, dos cinco exames de traducción só contarán os que teñen a cualificación mais alta.



Observación sistemática das actividades realizadas a diario na aula ou na casa, sexan orais ou escritas, individuais ou en grupo (20%).

A profesora anotará no seu caderno, nas fichas individuais dos alumnos, todos os datos que posibiliten avaliar ese traballo persoal:

control da realización das tarefas (sen copialas de outros), participación na corrección de actividades, chamadas de clase..

O feito de utilizar calquera sistema fraudulento nun exame, e inclúese a exhibición dun aparato de telefonía móbil ou similar, suporá a

avaliación como suspenso nese exame.

Cando un alumno falte a un exame sen falta xustificada será a profesora a que decida a nova data de exame, que non será nunca o

mesmo que fixeron o resto de compañeiros.

 A nota global de curso resultará de sumar as porcentaxes asignadas a cada avaliación: un 15 % da 1ª avaliación, un 35% da 2ª e un

50% da terceira avaliación. A nota mínima para aprobar será un 4,50. A nota se aproximará á unidade seguinte cando o decimal

sexa 5 ou superior.

 As avaliacións suspensas se recuperarán aprobando a avaliación seguinte, no tocante á parte práctica; e mediante unha proba

específica para a parte de teoría.

 En xuño, se o alumno ten algunha avaliación suspensa, poderá presentarse a un exame final da materia que abrangará todolos

contidos mínimos. Non se faran exames por avaliacións en xuño.

AVALIACIÓN XULLO

Consistirá nunha proba escrita con dúas partes ben diferenciadas; unha, de carácter teórico, abrangendo xeitos lingüísticos e culturais,

e outra, de carácter práctico, na que o alumno haberá de analizar e traducir un texto de Eutropio ou de Fedro. O alumno deberá aprobar

cunha nota mínima de 4,5.



ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE LATÍN II PENDENTE.

Non hai alumnos con esta materia pendente.

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DOS ALUMNOS CON CAMBIO DE

MODALIDADE.

Hai dous alumnos que cursan Latín II sen haber cursado Latín I e que se presentan a comezos de curso sen haber mirado nada no

periodo de vacacións e por tanto sen amosar os contidos mínimos para poder comprender a materia de Latín II. Como docente quero

deixar  constancia  que  considero  que  estes  alumnos  deberían  amosar  mais  responsabilidade  á  hora  de  tomar  a  decisión  de

matricularse  en  materias  que non  cursaron  o  curso  pasado e polo  menos,  de  facelo  así,  deberían vir  xa  cuns  coñecememtos

adquiridos. 

Debido a esta situación, ha de modificarse a programación, de manera que estes dous alumnos teñen que empezar por adquirir os

estándares mínimos do curso anterior para poder continuar coa materia de Latín II. Está previsto dedicarlle os meses de setembro e

outubro  a adquisición destes estándares. Estes alumnos terán mais facilidades no examen, xa que non terán que usar o diccionario,

pero terán que facer  o mesmo examen que o resto do alumnado. Os dous alumnos teñen a súa disposición un cuadernillo  de

actividades para traballar na casa e me terán a súa disposición na aula e a través da Aula Virtual.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE PARA APROBAR A MATERIA
Bloque 1: 1.2.1; 1.2.2.

Bloque 2: 2.1.1; 2.2.2; 2.3.1; 2.4.1; 2.4.2; 2.5.2.

Bloque 3: 3.1.1; 3.2.1; 3.3.1; 3.4.1; 3.5.1.

Bloque 4: 4.2.1; 4.3.2; 4.5.2.



Bloque 5: 5.1.1; 5.2.1.

Bloque 6: 6.1.1; 6.2.1; 6.2.2; 6.3.1; 6.4.1.

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

Proceso de Ensino
Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual do alumnado.

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

5. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

6. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

7. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

Práctica docente Escala

1 2 3 4



1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.

4. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.

5. Combínase o traballo individual e en equipo.

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.

9. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.

10. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.

11. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da

corrección das probas, traballos, etc.

12. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.

13. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.

14. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.

15. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Ao tratarse dun grupo reducido de catorce alumnos a atención será practicamente individualizada. Cada alumno reforzará e traballará,

con procedementos específicos, os contidos que lle resulten de maior dificultade. Do mesmo xeito, os alumnos que non presenten



problemas de aprendizaxe e queran profundizar con máis detalle nos contidos da materia poderán facelo e a profesora lles facilitará

material.



8. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Na materia de Latín traballaremos a  comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías  da

información e da comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional. Traballarase na prevención da violencia de

xénero,  da violencia  contra as  persoas con discapacidade,  da violencia  terrorista  e  de calquera forma de violencia,  racismo ou

xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os

estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da

realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual.

Comprensión lectora, expresión oral e escrita e comunicación audiovisual

Este elemento transversal inscríbese nun marco de actitudes e valores que o individuo pon en funcionamento: o respecto ás normas

de convivencia;  o  exercicio  activo  da cidadanía;  o  desenvolvemento  dun  espírito  crítico;  o  respecto  aos  dereitos humanos e  o

pluralismo; a concepción do diálogo como ferramenta primordial para a convivencia, a resolución de conflitos e o desenvolvemento

das  capacidades  afectivas  en todos  os  ámbitos;  unha  actitude  de  curiosidade,  interese  e  creatividade  cara  á  aprendizaxe  e  o

recoñecemento  das  destrezas  inherentes  a  esta  competencia  (lectura,  conversación,  escritura,  etcétera)  como fontes  de  pracer

relacionada co goce persoal e cuxa promoción e práctica son tarefas esenciais no reforzo da motivación cara á aprendizaxe.

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia débese atender aos cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas

que se concretan: O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a semántica, a fonológica, a

ortográfica e a ortoépica, entendida esta como a articulación correcta do son a partir da representación gráfica da lingua.

O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a sociolingüística (vinculada coa adecuada produción e recepción

de  mensaxes  en  diferentes  contextos  sociais);  a  pragmática  (que  inclúe  as  microfunciones  comunicativas  e  os  esquemas  de



interacción);  e  a  discursiva  (que  inclúe  as  macrofunciones  textuales  e  as  cuestións  relacionadas  cos  xéneros  discursivos).  O

compoñente socio-cultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do mundo e a dimensión intercultural.

O compoñente estratéxico permite ao individuo superar as dificultades e resolver os problemas que xorden no acto comunicativo.

Inclúe tanto destrezas e estratexias comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, escóitaa e a conversación, como destrezas

vinculadas co tratamento da información, a lectura multimodal e a produción de textos electrónicos en diferentes formatos; así mesmo,

tamén forman parte deste compoñente as estratexias xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o individuo

utiliza para comunicarse eficazmente.

Este elemento transversal inclúe un compoñente persoal que intervén na interacción comunicativa en tres dimensións: a actitude, a

motivación e os trazos de personalidade.

A aprendizaxe  do  Latín  e  as  materias  do  Ámbito  contribúen  á  adquisición  e  traballo  desta  elemento  transversal  coa  lectura  e

comprensión de fontes escritas, coa elaboración e análise de textos, coas exposicións orais sobre diversos temas, coa utilización dun

vocabulario moi amplo ao ter que manexar termos que proveñen do grego e do latín principalmente. Ademais, o alumno poderá

afondar  na  comprensión  da  propia  lingua  e  no  uso  desta  como  elemento  esencial  para  a  comunicación  e  para  a  adquisición

decoñecementos.

Tecnoloxías da información e da comunicación

A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación  para

alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a empleabilidad, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación  na

sociedade. Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a

lectura e a escritura, un conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nunha

contorna dixital.



Require de coñecementos relacionados coa linguaxe específica básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico e sonoro, así como

os seus pautas de decodificación e transferencia. Isto conlleva o coñecemento das principais aplicacións informáticas. Supón tamén o

acceso ás fontes e o procesamiento da información; e o coñecemento dos dereitos e as liberdades que asisten ás persoas no mundo

dixital.

Para o adecuado desenvolvemento deste elemento transversal resulta necesario abordar:

A información: isto conlleva a comprensión de como se gestiona a información e de como se pon a disposición dos usuarios, así como

o coñecemento e manexo de diferentes motores de procura e bases de datos, sabendo elixir aqueles que responden mellor ás propias

necesidades de información. Igualmente, supón saber analizar e interpretar a información que se obtén, cotejar e evaluar o contido

dos medios de comunicación en función da súa validez, fiabilidad e adecuación entre as fontes, tanto online como offline. E para

rematar, a competencia digital supón saber transformar a información en coñecemento a través da selección apropiada de diferentes

opcións dealmacenamiento.

A comunicación:  supón  tomar  conciencia  dos  diferentes  medios  de  comunicación  digital  e  de  varios  paquetes  de  software  de

comunicación e do seu funcionamento así como os seus beneficios e carencias en función do contexto e dos destinatarios. Ao mesmo

tempo, implica saber que recursos poden compartirse públicamente e o valor que teñen, é dicir, coñecer de que xeito as tecnoloxías e

os  medios  de  comunicación  poden  permitir  diferentes  formas de  participación  e  colaboración  para  a  creación  de  contidos  que

produzan  un  beneficio  común.  Iso  supón  o  coñecemento  de  cuestións  éticas  como  a  identidade  digital  e  as  normas  de

interaccióndixital.

A creación de contidos: implica saber como os contidos dixitais poden realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imaxes) así

como identificar prográmalos/aplicacións que mellor se adaptan ao tipo de contido que se quere crear. Supón tamén a contribución ao

coñecemento de dominio público (wikis,  foros públicos, revistas),  tendo en conta as normativas sobre os dereitos de autor e as



licenzas de uso e publicación da información. A seguridade: implica coñecer os distintos riscos asociados ao uso das tecnoloxías e de

recursos online e as estratexias actuais para evitalos, o que supón identificar os comportamentos adecuados no ámbito digital para

protexer a información, propia e doutras persoas, así como coñecer os aspectos adictivos dastecnoloxías.

A resolución de problemas: esta dimensión supón coñecer a composición dos dispositivos dixitais, os seus potenciais e limitacións en

relación á consecución de metas persoais, así como saber onde buscar axuda para a resolución de problemas teóricos e técnicos, o

que implica unha combinación heterogénea e ben equilibrada das tecnoloxías digitales e non digitales máis importantes nesta área de

coñecemento.

A aprendizaxe do Latín supón o traballo con este elemento transversal posto que a súa dimensión histórica e cultural favorece que o

alumnado utilice as novas tecnoloxías para seleccionar de forma adecuada diversas fontes de información, analizalas e interpretalas,

valorar a súa validez e fiabilidade e traballar de xeito colaborador sobre os materiais seleccionados. Ademais,  tamén fomenta a

presentación de traballos en soporte dixital e favorece o desenvolvemento das habilidades necesarias para a súa exposición de forma

autónoma que lles permita chegar a conclusións novas e resolver situacións de forma orixinal, sentíndose autores e protagonistas dos

resultados e conclusións obtidos.

Accións a realizar:

Empregar varias fontes para a busca de información. • Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. • Elaborar

información propia derivada da información obtida a través de medios tecnolóxicos. • Utilizar as distintas canles de comunicación

audiovisual para transmitir informacións diversas. • Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. • Actualizar o

uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vidadiaria.



O elemento transversal do emprendemento implica a capacidade de transformar as ideas en actos. Iso significa  adquirir conciencia da

situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e gestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios

con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivoprevisto.

Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral nos que se desenvolven as persoas, permitíndolles  o

desenvolvemento  das  súas  actividades  e  o  aprovechamiento  de  novas  oportunidades.  Constitúe  igualmente  o  cimento  doutras

capacidades e coñecementos máis específicos, e inclúe a conciencia dos valores éticosrelacionados.

Neste  elemento  transversal  inclúese  a  capacidade  de  recoñecer  as  oportunidades  existentes  para  as  actividades  persoais,

profesionais e comerciais. Tamén inclúe aspectos de maior amplitud que proporcionan o contexto no que as persoas viven e traballan,

tales como a comprensión das liñas xerais que rexen o funcionamento das sociedades e as organizacións sindicais e empresariais,

así como as económicas e financeiras; a organización e os procesos empresariais; o deseño e a implementación dun plan (a xestión

de recursos humanos e/ou financeiros); así como a postura ética das organizacións e o coñecemento de como estas poden ser un

impulso positivo, por exemplo, mediante o comercio xusto e as empresassociais.

Así mesmo, esta competencia require das seguintes destrezas ou habilidades esenciais: capacidade de análise; capacidades de

planificación,  organización,  xestión  e  toma  de  decisións;  capacidade  de  adaptación  ao  cambio  e  resolución  de  problemas;

comunicación, presentación, representación e negociación efectivas; habilidade para traballar, tanto individualmente como dentro dun

equipo;  participación,  capacidade  de  liderado  e  delegación;  pensamento  crítico  e  sentido  da  responsabilidade;  autoconfianza,

avaliación e auto-avaliación, xa que é esencial determinar os puntos fortes e débiles dun mesmo e dun proxecto, así como evaluar e

asumir riscos cando estea xustificado (manexo da incerteza e asunción e xestión do risco).



Finalmente, require o desenvolvemento de actitudes e valores como: a predisposición a actuar dunha forma creadora e imaginativa; o

autoconocimiento e a autoestima; a autonomía ou independencia, o interese e esforzo e o espírito emprendedor. Caracterízase pola

iniciativa, a prolactividade e a innovación, tanto na vida privada e social como naprofesional.

Tamén está relacionada coa motivación e a determinación á hora de cumprir os obxectivos, xa sexan persoais ou establecidos en

común con outros, incluído o ámbito laboral.

Así pois, para o adecuado desenvolvemento da competencia sentido da iniciativa e espírito emprendedor resulta necesario abordar: A

capacidade  creadora  e  de  innovación:  creatividade  e  imaxinación;  autoconocimiento  e  autoestima;  autonomía  e  independencia;

interese e esforzo; espírito emprendedor; iniciativa einnovación.

A capacidade proactiva para gestionar proxectos: capacidade de análise; planificación, organización, xestión e toma de decisións;

resolución de problemas; habilidade para traballar tanto individualmente como de xeito colaborativa dentro dun equipo; sentido da

responsabilidade; avaliación e auto-avaliación. A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza: comprensión e

asunción de riscos; capacidade para gestionar o risco e manexar a incerteza. As calidades de liderado e traballo individual e en

equipo: capacidade de liderado e delegación; capacidade para traballar individualmente e en equipo; capacidade de representación e

negociación.

Sentido crítico e da responsabilidade

A materia de Latín contribúe a fomentar a autonomía e iniciativa persoal e o espírito emprendedor na medida en que se utilizan

procedementos que esixen planificar, avaliar distintas posibilidades e tomar decisións. A exposición de traballos individuais ou en

grupo e a realización de debates implican valorar as achegas doutros compañeiros, aceptar posibles erros, e non se render ante as

dificultades. En definitiva, achega posibilidades de mellora e fomenta o afán de superación.



Accións a realizar:

Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. • Ser constante no traballo, superando as dificultades. • Xestionar o

traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. • Dar prioridade á consecución de obxectivos de grupo fronte a intereses persoais. •

Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. • Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. •

Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

Educación cívica econstitucional.

Este elemento transversal implica a habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade, entendida

desde as diferentes perspectivas,  na súa concepción dinámica,  cambiante e complexa,  para interpretar  fenómenos e problemas

sociais  en contextos cada vez máis  diversificados;  para elaborar respostas,  tomar decisións  e resolver conflitos,  así  como para

interactuar con outras persoas e grupos conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. Ademais de

incluír accións a un nivel máis próximo e mediato ao individuo como parte dunha implicación cívica e social. Trátase, polo tanto, de

axuntar o interese por profundar e garantir a participación no funcionamento democrático da sociedade, tanto no ámbito público como

privado,  e preparar ás persoas para exercer a cidadanía democrática e participar  plenamente na vida cívica e social grazas ao

coñecemento de conceptos e estruturas sociais e políticas e ao compromiso de participación activa e democrática.

Para  poder  participar  plenamente  nos  ámbitos  social  e  interpersonal  é  fundamental  adquirir  os  coñecementos  que  permitan

comprender e analizar de xeito crítico os códigos de conduta e os usos generalmente aceptados nas distintas sociedades e contornas,

así como as súas tensións e procesos de cambio. A mesma importancia ten coñecer os conceptos básicos relativos ao individuo, ao

grupo, á organización do traballo, a igualdade e a non discriminación entre homes e mulleres e entre diferentes grupos étnicos ou

culturais, a sociedade e a cultura. Así mesmo, é esencial comprender as dimensións intercultural e socioeconómica das sociedades



europeas e percibir as identidades culturais e nacionais como un proceso sociocultural dinámico e cambiante en interacción coa

europea, nun contexto de crecente globalización.  Os elementos fundamentais desta competencia inclúen o desenvolvemento de

certas  destrezas  como  a  capacidade  de  comunicarse  dun  xeito  constructiva  en  distintas  contornas  sociais  e  culturais,  mostrar

tolerancia,expresar e comprender puntos de vista diferentes,negociar sabendo inspirar confianza e sentir empatía. As persoas deben

ser capaces de gestionar un comportamento de respecto ás diferenzas expresado de xeito constructiva.

O estudo do Latín desenvolve no alumnado actitudes de cidadáns activos e comprometidos mediante a comprensión do noso pasado,

o estudo da configuración social e política, os acontecementos máis destacados da súa historia, o seu concepto de ocio e de traballo e

a influencia que todo iso tivo na configuración da sociedade actual  en todas as súas dimensións. A tolerancia, a capacidade de

respectar as diferenzas e o diálogo como base dos acordos son algunhas das destrezas que o alumnado tamén adquire grazas ao

papel mediador de Grecia e de Roma.

• Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos.

• Recoñecer a riqueza que supón a diversidade de opinións e ideas.

• Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintosvalores.

• Respectar os distintos ritmos e potencialidades.

• Involucrarse ou promover accións cun finsocial.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES



Dependendo do interese amosado polos alumnos,  a  profesora propondrá a  participación no concurso ODISEA, organizado pola

SEEC, onde durante  tres días fanse mediante a plataforma de internet  preguntas relacionadas con todolos aspectos do mundo

clásico. A clasificación para una segunda fase implicaría máis dedicación e a posibilidade de desprazamento.

O  alumnado  participará  na  medida  do  posible  nas  actividades  complementarias  oraganizadas  polo  centro  y  en  especial  nas

actividades da Semana Temática da Biblioteca. Non están previstas actividades extraescolares.

10. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR E PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO

A formación da lectura comprensiva esixe, á súa vez, un traballo progresivo e continuado. Traballarase con todo tipo de textos:

literarios, expositivos, xornalísticos, publicitarios, gráficos; en soporte impreso ou electrónico. Incidirase na identificación da finalidade

da lectura e na forma de axustar a lectura ao obxectivo en cada ocasión. Ensinaranse estratexias de comprensión lectora.

O tempo de dedicación á lectura, prácticas de comprensión e escritura virá marcado polo Proxecto Lector do centro. Os alumnos

poderán consultar e dispoñer de tódolos libros do Departamento, así como dos da Biblioteca do centro. Dende o Departamento de

Latín animaráselles a que formen parte dos diferentes clubes de lectura da Biblioteca.

O Departamento de latín seguirá en todo momento as indicacións e suxerencias recollidas no TIL do Centro.

11. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN

RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA.

O final do curso realizarase a avaliación final desta programación didáctica, na que se anotarán todas as incidencias acaecidas ó

longo do curso. Esta avaliación será realizada, en principio, polo profesorado, que anotará as súas observacións nun impreso que

recolla todos os apartados da mesma, tal como este:



Escala

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?

14.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.

15.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación

16.- Fixáronse criterios para a avaliación final?

17.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?

18.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?

19.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?

20.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?

21.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso

22.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?

23.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?

En virtude dos resultados obtidos proporanse os cambios e revisións que a profesora considere oportunos. Tamén terase en conta a

posibilidade de pedirlles aos alumnos que cumplimenten cuestionarios para avaliar dende o seu punto de vista a actuación docente e

a propia actitude dos alumnos cara a a materia. Os cuestionarios poderían ser so seguinte tipo:



SI NON

Preparei con antelación o material 

necesario para a clase?
Levei o material necesario para a sesión

Tomei nota na axenda das actividades e

traballos pendentes?
Organicei ben o tempo para dedicar a

esta materia na casa e na aula
Teño ordenada a libreta da materia?

Cumprin o horario de traballo proposto?

Traballei de forma autónoma na casa e

na aula?
Aceptei as correccións e as propostas

da profesora e procurei mellorar?
Entreguei sempre as actividades en

tempo e forma?

Boiro, a 10 de setembro de 2021

.

Asdo. Helena García González




