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1. Introdución e contextualización 

         1.1 INTRODUCIÓN 

         1.1.1.- Necesidade e vantaxe da programación 

         Elaborar unha programación implica organizar por anticipado a acción educativa, establecendo unha planificación 
concreta para un período determinado dentro dos obxectivos fixados polas autoridades académicas. Esta medida con-
tribúe á mellora da calidade do ensino porque reforza a conciencia da finalidade e os obxectivos educativos, promove a 
participación e a colaboración entre o profesorado, facilita a adaptación a distintos contextos académicos e fai rendí-
beis o esforzo, o tempo e os recursos. 

         Á hora de organizar e plasmar os diversos elementos que deben formar a Programación Didáctica eliximos como 
criterio principal e guía o da coherencia. Neste sentido procúrase que cada un dos obxectivos garde unha relación di-
recta cunha serie de conceptos, mecanismos operativos e valores. O complemento ideal vén representado por unha 
serie de actividades específicas avaliadas segundo uns criterios particulares en cada caso. Este marco global concre-
tarase na planificación de cada sesión. 

        Preténdese mediante este documento describir e programar o realmente accesible ao período en que se impartirá 
a materia e ás condicións de realidade en que se manifesta o alumnado. Deste xeito esixiráselle ao alumnado o que o 
termo medio deles poida dar en tal período, sen prexuízo de arbitrar medidas para favorecer a quen poida acadar máis 
e para quen deba reforzar o seu traballo co fin de chegar aos obxectivos mínimos. 

 

        1.1.2.- Marco legal 

        O artigo 27 da Constitución Española e a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (BOE de 4 de maio de 
2006) xunto coa Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora de Calidade Educativa representan o marco 
lexislativo xeral que desenvolven as normas en virtude do establecido nestas leis e das competencias atribuídas á Co-
munidade Autónoma de Galicia no artigo 31 do seu Estatuto de Autonomía. 

       A presente programación pertence ao Proxecto Didáctico planificado polo Departamento de Latín do IES Plurilin-
güe Rafael Dieste. Axustarase ao establecido na seguinte lexislación: 

- L.O.M.C.E. Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora de calidade educativa que modifica a Lei orgáni-
ca 2/2006, do 3 de maio, de educación (L.O.E.), e que establece unha nova organización da ESO e do bacharelato. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro (B.O.E. 3 de xaneiro de 2015), polo que se establece o currículo básico 
da ESO e do Bacharelato. 

- Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro (B.O.E. do 29 de xaneiro de 2015), pola que se describen as relacións entre as 
competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, ESO e bacharelato. 

- Decreto 86/2015, do 25 de xuño (D.O.G. do 29 de xuño de 2015), polo que se establece o currículo da ESO e do ba-
charelato na Comunidade Autónoma de Galicia e no que se regula o currículo básico das materias troncais de ESO e 
bacharelato. 

- Orde do 15 de xullo de 2015 (D.O.G. do 21 de xullo de 2015), pola que se establece a relación de materias de libre 
configuración autonómica de elección para os centros docentes na ESO e bacharelato, e se regula o eu currículo e a 
súa oferta. 

- Real decreto 665/2015, do 17 de xullo (B.O.E. do18 de xullo de 2015), polo que se desenvolven determinadas dispo-
sicións relativas ao exercicio da docencia na ESO, o bacharelato, a formación profesional e as ensinanzas de réxime 
especial, á formación inicial do profesorado e ás especialidades dos corpos docentes de ensinanza secundaria. 

- Capitulo V da Resolución do 27 de xullo de 2015 (DOG do 29 de xullo de 2015), da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a im-
plantación do currículo da ESO e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia que esta-
blece os contidos mínimos das programacións didácticas. 

- Orde do 13 de xullo de 2016 (D.O.G. do 4 de agosto de 2016), pola que se amplía a relación de materias de libre con-
figuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de ESO e de bacharelato, e regula o seu currí-
culo e a súa oferta. 

- Resolución do 15 xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, 
pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 



 

86/2015, do 25 de xuño, da ESO e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

       Atendendo á definición contemplada na Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, o currículo estará integrado polos 
obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa; as competencias, ou capacidades para activar e aplicar de forma 
integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, para lograr a realización adecuada de actividades 
e a resolución eficaz de problemas complexos; os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, destrezas e 
actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa e á adquisición de competen-
cias; a metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas como a organización do traballo dos 
docentes; os estándares e resultados de aprendizaxe avaliábeis; e os criterios de avaliación do grao de adquisición 
das competencias e do logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa. 

 

          1.1.3.- Xustificación das materias no currículo 

        Aínda que a civilización grecolatina semella ben distante no tempo, as súas pegadas impregnan no mundo de 
hoxe a cultura de Europa tanto na maioría das estruturas lingüísticas, sociais, artísticas, etc., como nos xeitos de pen-
sar e actuar dos seus habitantes. No terreo da lingua, o estudo das linguas clásicas contribúe ao desenvolvemento do 
pensamento lóxico a través do traballo de tradución. A orde lineal que presentan o latín e o grego resulta inintelixíble 
para nós, educados nunha estrutura lingüística diferente. Non obstante, esta situación muda cando se chega a coñecer 
a maraña de complexas relacións que representan os textos por medio das formas e as funcións das palabras e as 
conexións entre estas. Por outra banda, a análise destes materiais escritos constitúe unha tarefa que atinxe a varias 
disciplinas, xa que a súa temática versa sobre cuestións tan dispares como a filosofía, a ciencia, a política, a historia, a 
literatura, etc. 

        As erradamente chamadas linguas mortas axudan a mellorar o coñecemento e uso de: as linguas galega e caste-
lá no seu vocabulario e estruturas morfolóxicas e sintácticas; as linguas galega e castelá no seu vocabulario e estrutu-
ras morfolóxicas e sintácticas; as capacidades lóxicas e lingüísticas; a terminoloxía científica e tecnolóxica empregada 
na actualidade; a historia da formación de Europa e das súas institucións; a rica e influente literatura clásica. Ademais, 
a través dese coñecemento tomamos conciencia de que a linguaxe escrita ten unhas características morfosintácticas 
específicas, xa que estamos a falar de linguas flexivas, que permiten perfeccionar as capacidades lingüísticas dos 
alumnos mediante a análise textual. 

        Ademais, o estudo da civilización grecolatina abre ante nós as portas dun horizonte cultural tremendamente atrac-
tivo, no que soterran as súas raíces disciplinas tan variadas no noso mundo occidental como a arte, a filosofía, a ma-
temática, a política, a astronomía, a literatura, a mitoloxía, o deporte, etc. O descubrimento destas orixes debémolo á 
conservación dunha literatura abundante e de grande calidade, que nos permitiu coñecer o xeito de ser e sentir duns 
pobos tan prolíficos en distintos eidos como o grego e o latino. O acceso e a interpretación de textos de distinto tipo e 
autor permitirá ao alumnado penetrar directamente no pensamento dos autores clásicos, de tal xeito que neles poderán 
descubrir as múltiples características do seu tempo que sobreviven na actualidade. O contacto coas máis notábeis 
mostras do legado grego e latino, cos aspectos máis significativos da súa historia e da súa cultura, levarán a afondar 
nunhas marcas de identidade europeas, relevantes aínda nos nosos días. Temas hoxe de actualidade como o amor, a 
guerra, a liberdade e a escravitude, a cidade e o estado, a vida e a morte, o home e a divindade, etc. estaban xa pre-
sentes nesa tradición. 

           A materia de Latín concíbese tanto no curso de 4º de ESO como nos dous cursos de bacharelato como unha 
introdución xeral á lingua latina a través de textos orixinais, aínda que no primeiro curso precisen retoques que os fa-
gan accesíbeis. A lingua será o vehículo privilexiado de acceso aos contidos culturais, literarios, relixiosos, históricos, 
sociais, etc., polo que na súa aprendizaxe considerarase prioritaria non só a morfoloxía, senón tamén, e sobre todo, os 
procedementos empregados para a formación das palabras. O obxectivo central é que o alumnado, ademais de apren-
der latín, sexa máis consciente das raíces históricas da súa propia lingua e cultura. 

 

        1.2- CONTEXTUALIZACIÓN         

        O Centro no que se vai levar a cabo esta Programación Didáctica é o Instituto Plurilingüe de Educación Se-
cundaria de carácter público Rafael Dieste situado na cidade da Coruña que conta cun total de 556 alumnos. 

       O Centro imparte os ensinos de E.S.O. e Bacharelato. A programación da materia de Latín forma parte do P.C.C. 
do centro e se imparte en 4º da ESO e no Bacharelato na súa modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais no 1º e 
2º curso.  

         En canto o equipamento e servizos do centro IES Rafael Dieste dispón dos seguintes recursos espaciais: 

- Biblioteca, dotada de libros de consulta e lectura. Dispón dun Plan de Biblioteca con servizo de empréstamo durante 
o horario lectivo, con subscrición a revistas científicas e de lecer, prensa diaria, arquivo de películas e documentais, 
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dicionarios... Consta, ademais, de ordenadores con conexión a Internet, para o seu emprego como ferramenta didácti-
ca. Está dividida en seccións: de traballo, de lectura, de andeis e de ordenadores. 

- Distintas aulas dotadas con material específico como canóns, pantallas, taboleiros, ordenador e pizarras dixitais 

 - Aula de informática equipadas con ordenadores con acceso a Internet. 

- Salón de actos e dotado de canón, pantalla, vídeo, sistema de megafonía e equipo de música.. 

- Servizo de reprografía, informática e de cafetería. 

2. Estrutura e composición do departamento 

PROFESORADO CON DESTINO PROVISIONAL CARGO 

     LUCÍA SESTO YAGÜE                         XEFA DE DEPARTAMENTO 

DISTRIBUCIÓN DOS GRUPOS ENTRE OS MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

MATERIA CURSO Nº HORAS SEMANAIS 
POR GRUPO 

CARACTERÍSTICAS DOS GRUPOS E DO 
ALUMNADO 

LATÍN   2º BACH              4        10 alumnos 

LATÍN   1º BACH              4        11 alumnos 

LATÍN   4º ESO              3         11 alumnos 

A profesora completa horario con dous agrupamentos de 1º da ESO:  

- 1 de Lingua e literatura española (3 h.) 

- 1 de Lingua e Literatura galega (4 h) 

MATERIAIS E RECURSOS DO DEPARTAMENTO 

- Libros de texto e dicionarios. 

- Libros de literatura de diferentes autores clásicos. 

- Recursos en internet 

- Mapas, esquemas e imaxes presentados na aula a través dun portátil e un proxector. 

- Artigos de xornais e de revistas especializadas como Historia, Clio, etc. 

- Grimal, P., Diccionario de mitología griega y romana, Paidós, Barcelona, 1994 (artigos seleccionados). 

- Ovidio, Metamorfosis, Cátedra, Madrid, 1995 (pasaxes seleccionadas). 

- Jenkins, I., La vida cotidiana en Grecia y Roma, Akal, Madrid, 1998 (capítulos escollidos). 

3.Elementos prescriptivos do currículo 

OBXECTIVOS 

OBXECTIVOS DA ESO OBXECTIVOS DO BACHARELATO 

▪ a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer 
os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a 
tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 
grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e 
a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 
exercicio da cidadanía democrática. 

▪ b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo 
individual e en equipo, como condición necesaria para unha 

▪ a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha 
perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución 
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 
como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

▪ b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle 
permita actuar de forma responsable e autónoma e 



 

realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

▪ c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das 
persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como 
calquera manifestación de violencia contra a muller. 

▪ d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos 
da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así 
como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

▪ e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de 
información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. 
Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 

▪ f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que 
se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos 
para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento 
e da experiencia. 

▪ g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si 
mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a 
capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 
asumir responsabilidades. 

▪ h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, 
na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes 
complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 

▪ i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras 
de maneira apropiada. 

▪ l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da 
historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio 
artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras 
culturas do mundo. 

▪ m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das 
outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de 
coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 
práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en 
toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e 
medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

▪ n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das 
manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión 
e representación. 

▪ ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio 
lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na 
súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 
lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 
desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 
deste dereito. 

▪ o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como 
elemento fundamental para o mantemento da identidade de 
Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 
riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 
comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á 
comunidade lusófona. 

desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 
resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e 
sociais. 

▪ c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e 
oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 
criticamente as desigualdades e discriminacións 
existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e 
impulsar a igualdade real e a non discriminación das 
persoas por calquera condición ou circunstancia persoal 
ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade. 

▪ d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, 
como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

▪ e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, 
a lingua galega e a lingua castelá. 

▪ f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis 
linguas estranxeiras. 

▪ g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 
tecnoloxías da información e da comunicación. 

▪ h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do 
mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 
e os principais factores da súa evolución. Participar de 
xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 
contorno social. 

▪ i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos 
fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias 
da modalidade elixida. 

▪ l) Comprender os elementos e os procedementos 
fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 
ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara 
ao medio ambiente e a ordenación sustentable do 
territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

▪ m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de 
creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico. 

▪ n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así 
como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. 

▪ ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e 
hábitos saudables. 

▪ o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito 
da seguridade viaria. 

▪ p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e 
inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e 
mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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                                                                              MATERIA: LATÍN 

                                                                         BLOQUES DE CONTIDOS 

4º ESO  2º BACHARELATO 

▪ Bloque 1. O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES: 

B1.1. Marco xeográfico da lingua. 

B1.2. O indoeuropeo. Linguas indoeuropeas e familias lingüísticas. 

B1.3. Linguas de España: linguas romances e non romances. 

B1.4. Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. 

B1.5. Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e 
semántica do latín ao galego e ao castelán. 

 

▪ Bloque 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA: ELEMENTOS 
BÁSICOS: 

B2.1. Orixes da escritura. Sistemas de escritura. 

B2.2. Orixes do alfabeto latino. 

B2.3. Pronuncia do latín. 

 

▪ Bloque 3. MORFOLOXÍA: 

B3.1. Formantes das palabras. 

B3.2. Tipos de palabras: variábeis e invariábeis. 

B3.3. Concepto de declinación e conxugación. 

B3.4. Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e 
pronomes 

B3.5. Flexión verbal. 

 

▪ Bloque 4. SINTAXE: 

B4.1. Elementos da oración. 

B4.2. Casos latinos. 

B4.3. Concordancia. 

B4.4. Oración simple: oracións atributivas e predicativas. 

B4.5. Oración composta: oracións coordinadas. 

B4.6. Construcións de infinitivo e de participio máis transparentes. 

 

▪ Bloque 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA E CIVILIZACIÓN: 

B5.1. Períodos da historia de Roma. 

B5.2. Organización política e social de Roma. 

B5.3. A familia romana. 

B5.4. Mitoloxía e relixión. 

B5.5. Vida cotiá: vivenda, alimentación e indumentaria. 

B5.6. Espectáculos públicos: teatro, circo e anfiteatro. 

▪ Bloque 6. TEXTOS: 

B6.1. Análise morfolóxica e sintáctica. 

B6.2. Comparación das estruturas latinas coas das linguas 

▪ Bloque 1. O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS 
ROMANCES 

B1.1. Mantemento de elementos lingüísticos 
latinos nas linguas modernas: palabras 
patrimoniais, cultismos  e palabras patrimoniais. 

B1.2. Evolución fonética, morfolóxica e semántica 
do latín ao galego e ao castelán. 

 

▪ Bloque 2. MORFOLOXÍA 

B2.1. Morfoloxía nominal e pronominal: formas 
menos usuais e irregulares. 

B2.2. Morfoloxía verbal: verbos irregulares e 
defectivos. Formas nominais do verbo: xerundio, 
xerundivo e supino. Conxugación perifrástica. 

 

▪ Bloque 3. SINTAXE 

B3.1. Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e 
pronominal. 

B3.2. Tipos de oracións e construcións sintácticas. 

B3.3. Oración composta: coordinación e 
subordinación. 

B3.4. Construcións de infinitivo, participio, 
xerundio, xerundivo e supino. 

 

▪ Bloque 4. LITERATURA LATINA 

B4.1. Transmisión literaria e xéneros literarios 
latinos: épica, historiografía, oratoria, lírica, 
comedia e fábula. 

 

▪ Bloque 5. TEXTOS 

B5.1.Tradución e interpretación de textos latinos. 

B5.2. Comentario e análise histórica, lingüística e 
literaria de textos latinos orixinais. 

B5.3. Coñecemento do contexto social, cultural e 
histórico dos textos traducidos. 

B5.4. Identificación das características formais 
dos textos. 

 

 

 

▪ Bloque 6. LÉXICO 

B6.1. Ampliación de vocabulario básico latino: 
léxico literario, científico e filosófico. 



 

propias. 

B6.3. Iniciación ás técnicas de tradución. 

B6.4. Lectura comprensiva de textos latinos orixinais, adaptados 
ou traducidos. 

B6.5. Produción de pequenos textos propios en lingua latina. 

 

▪ Bloque 7. LÉXICO: 

B7.1. Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de 
maior frecuencia. 

B7.2. Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos. 

B7.3. Locucións latinas de uso actual. 

B6.2. Etimoloxía e orixe das palabras da propia 
lingua. 

B6.3 Locucións e expresións latinas incorporadas 
á lingua coloquial e á literaria. 

B6.4. Composición e derivación: lexemas, prefixos 
e sufixos de orixe latina e grega. 

 

 

4. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán 
ao desenvolvemento da materia, xunto coa secuencia e o tempo 
asignado para o desenvolvemento de cada unha 

MATERIA CURSO 

LATÍN   4º ESO 

CONT  DESCRICIÓN DE CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

UNIDADE 1-3 

TEMP.: SETEMBRO - DECEMBRO 

B1 O latín, 
orixe das 
linguas 
romances 

 

 

 

 

B1.1. Marco xeográfico da lingua. 

B1.2. O indoeuropeo. Linguas indoeuropeas e 
familias lingüísticas. 

B1.3. Linguas de España: linguas romances e 
non romances. 

B1.4. Palabras patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 

B1.5. Nocións básicas de evolución fonética, 
morfolóxica semántica do latín ao galego e ao 

castelán. 

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 

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. 

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. 

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. 

LAB.1.5.1. Identifica e diferencia 

palabras patrimoniais, cultismos e 

semicultismos, en relación co termo de orixe. 

LAB.1.6.1. Realiza evolucións de 

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

B2 Sistema da 
lingua latina, 
elementos 
básicos 

B2.1. Orixes da escritura. Sistemas de 
escritura. 

B2.2. Orixes do alfabeto latino. 

B2.3. Pronuncia do latín. 

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

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. 

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

B3. Morfoloxía 

B3.1. Formantes das palabras. 

B3.2. Tipos de palabras: variábeis e 
invariábeis. 

B3.3. Concepto de declinación e 
conxugación. 

B3.4. Flexión nominal e pronominal: 
substantivos, adxectivos e pronomes. 

B3.5. Flexión verbal. 

LAB3.1.1. Descompón palabras 

nos seus formantes, sinalando e 

diferenciando lexemas e morfemas, e 
servíndose destes para identificardesinencias e 
explicar o concepto de flexión e paradigma. 

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

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

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

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

B4. Sintaxe 

B4.1. Elementos da oración. 

B4.2. Casos latinos. 

B4.3. Concordancia. 

B4.4. Oración simple: oracións atributivas e 
predicativas. 

 

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. 

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. 

LAB4.3.1. Recoñece nos textos as 

regras e a concordancia latina, e redacta en 



 

lingua latina pequenas frases, onde practica o 
seu uso. 

B5. Roma: 
historia, cultura 
e civilización 

B5.1. Períodos da historia de Roma 

B5.2. Organización política e social de Roma. 

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. 

LAB5.2.1. Describe os trazos 

esenciais que caracterizan as 

sucesivas formas de organización 

do sistema político romano. 

B6. Textos 

B6.1. Análise morfolóxica e sintáctica. 

B6.2. Comparación das estruturas latinas 
coas das linguas propias. 

B6.3. Iniciación ás técnicas de tradución. 

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. 

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

B7 Léxico 

B7.1. Vocabulario básico latino: léxico 
transparente; palabras de maior frecuencia. 

B7.2. Composición e derivación culta: 
lexemas, prefixos e sufixos. 

B7.3. Locucións latinas de uso actual. 

LAB7.1.1. Deduce o significado de 

termos latinos non estudados, partindo do 
contexto ou de palabras da lingua propia. 

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

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

UNIDADE 4-6 

TEMP.: XANEIRO- MARZO 

B1. O latín, 
orixe das 
linguas 
romances 

B1.4. Palabras patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 

B1.5. Nocións básicas de evolución fonética, 
morfolóxica e semántica do latín ao galego e 
ao 

castelán. 

LAB.1.5.1. Identifica e diferencia 

palabras patrimoniais, cultismos e 

semicultismos, en relación co termo de orixe. 

LAB.1.6.1. Realiza evolucións de 

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

B2. Sistema da 
lingua latina. 
Elementos 
básicos 

B2.3. Pronuncia do latín. LAB2.3.1. Le en voz alta textos latinos de certa 
extensión coa pronuncia correcta. 

B3. Morfoloxía B3.4. Flexión nominal e pronominal: LAB3.4.2. Declina palabras e sintagmas en 
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substantivos, adxectivos e pronomes. 

B3.5. Flexión verbal. 

concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión 
correspondente. 

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. 

B4. Sintaxe 
B4.5. Oración composta: oracións 
coordinadas. 

LAB4.5.1. Compara e clasifica 

tipos de oracións compostas, e 

diferénciaas das oracións simples. 

B5. Roma: 
historia, cultura 
e civilización 

B5.3. A familia romana. 

B5.4. Mitoloxía e relixión. 

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. 

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. 

B6. Textos 

B6.4. Lectura comprensiva de textos latinos 

orixinais, adaptados ou traducidos. 

B6.5. Produción de pequenos textos propios 

en lingua latina. 

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

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

 

B7. Léxico 

B7.1. Vocabulario básico latino: léxico trans-

parente; palabras de maior frecuencia. 

B7.2. Composición e derivación culta: lexe-

mas, prefixos e sufixos. 

B7.3. Locucións latinas de uso actual. 

LAB7.1.1. Deduce o significado de 

termos latinos non estudados, partindo do 
contexto ou de palabras da lingua propia. 

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

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

UNIDADE 7-8: 

TEMP.: ABRIL- XUÑO 

B1. O latín, 
orixe das 
linguas 
romances 

B1.4. Palabras patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 

B1.5. Nocións básicas de evolución fonética, 
morfolóxica e semántica do latín ao galego e 
ao castelán. 

LAB.1.5.1. Identifica e diferencia 

palabras patrimoniais, cultismos e 

semicultismos, en relación co termo de orixe. 

LAB.1.6.1. Realiza evolucións de 

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

 

B2. Sistema da 
lingua latina. 
Elementos 

B2.3. Pronuncia do latín. 
LAB2.3.1. Le en voz alta textos latinos de certa 
extensión coa pronuncia correcta. 



 

básicos 

B3. Morfoloxía 

B3.4. Flexión nominal e pronominal: 
substantivos, adxectivos e pronomes. 

B3.5. Flexión verbal. 

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

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

B4. Sintaxe 
B4.6. Construcións de infinitivo e de participio 
máis transparentes. 

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

e tradúceas 

B5. Roma: 
historia, cultura 
e civilización 

B5.5. Vida cotiá: vivenda, alimentación e 
indumentaria. 

B5.6. Espectáculos públicos: teatro, circo e 
anfiteatro. 

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. 

B6. Textos 

 

B6.4. Lectura comprensiva de textos latinos 

orixinais, adaptados ou traducidos. 

B6.5. Produción de pequenos textos propios 

en lingua latina. 

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

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

B7. Léxico 

B7.1. Vocabulario básico latino: léxico 
transparente; palabras de maior frecuencia. 

B7.2. Composición e derivación culta: 
lexemas, prefixos e sufixos. 

B7.3. Locucións latinas de uso actual. 

LAB7.1.1. Deduce o significado de 

termos latinos non estudados, partindo do 
contexto ou de palabras da lingua propia. 

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

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

 

MATERIA CURSO 

LATÍN  II 2º BACHARELATO 

CONT  DESCRICIÓN DE CONTIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

UNIDADE 1-3 

TEMP.: SETEMBRO - NOVEMBRO 
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B1 O latín, 
orixe das 
linguas 
romances 

B1.2 Evolución fonética, morfolóxica e 
semántica do latín ao galego e ao castelán 

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. 

 

B2 Morfoloxía 

B2.1 Repaso da morfoloxía nominal 
(substantivos e adxectivos), e as oracións 
coordinadas. 

B2.1Revisión da flexión pronominal. Formas 
menos usuais e irregulares. 

B2.1Revisión da morfoloxía do comparativo e 
do superlativo. 

B2.2 Revisión da flexión verbal regular activa e 
pasiva do modo Indicativo. 

B2.2 As formas nominais do verbo: o Infinitivo. 

 

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. 

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 

 

B3. Sintaxe 

B3.1- Afondamento no estudo da sintaxe 
casual (I): o nominativo, o vocativo, o 
acusativo, o xenitivo, o dativo e o ablativo. 

B3.2 Repaso do complemento predicativo. 

B3.2 A oración simple: repaso da estructura da 
oración pasiva. 

B3.2 A sintaxe da estructura oracional do 
comparativo e do superlativo latino. 

B3.3 A oración composta: repaso de 
coordinación e xuxtaposición 

B3.3 A oración composta. A subordinación: 
repaso das oracións adxectivas ou de relativo. 
Profundación. Casos particulares. 

 

 

B3.4 A oración composta. A subordinación: 
oracións sustantivas de infinitivo. 

B3.4 Construccións de Infinitivo: concertado e 
non concertado. A construción persoal e non 
persoal. 

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

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

LA2B3.3.2. Define e comprende os conceptos 
de 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. 

 

LA2B3.4.1. Identifica formas 

non persoais do verbo en frases e 

textos, tradúceas correctamente e explica as 
súas funcións. 

B4. Literatura 
latina 

 

B4.1- A literatura latina e os xéneros literarios. 
Influencia da literatura latina na literatura 
posterior. 

B4.1 Lectura e comentario de obras e 
fragmentos latinos traducidos relacionados cos 
diversos xéneros literarios asimilando as súas 
características formais. 

B4.1 Panorama cronolóxico da literatura latina. 

B4.1 A historiografía latina: Tito Livio. Lectura: 

LA2B4.1.1. Nomea os aspectos 

máis salientables referentes á 

factores da transmisión dos textos ao longo do 
tempo. 

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

LA2B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa 



 

“A violación de Lucrecia” de Ab urbe condita de 
Tito Livio 

B4.1 A oratoria latina: Cicerón. Lectura: 
Fragmento da primeira Catilinaria de Cicerón. 

 

neles autores, obras e outros relacionados coa 
literatura latina. 

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 característica esenciais, eidentifica o 
xénero ao que pertencen. 

 

 

 

 

B5. Textos 

B.5.1 Interpretación crítica de textos. A 
tradución como técnica. A exactitude na 
expresión lingüística. 

B5.3 Afondamento na lectura comprensiva e 
tradución de textos latinos achegándose ao 
seu contexto social, cultural e histórico. 

- Oracións e textos de autores diversos 
(Eutropio, Fedro, Virgilio, Tito Livio, Suetonio, 
Tácito, etc.) relacionados cos temas 
gramaticais estudados. 

LA2B5.1.1. Utiliza 

adecuadamente a análise 

morfolóxica e sintáctica de 

textos latinos para efectuar 

correctamente a súa tradución. 

 

LA2B5.3.1. Aplica os  coñecementos adquiridos 
para realizar comentarios 

lingüísticos, históricos e literarios de textos. 

B6. Léxico 

B6.1 Aprendizaxe de vocabulario. 

B6.1 Expresións latinas incorporadas á 
linguaxe culta. 

B.6.3 Latinismos: do 1 (a posteriori) ao 50 
(habeas corpus) 

B6.2 Topónimos: do 1 ( A Coruña) ao 25 
(Fonsagrada ) 

B6.4 Composición e derivación culta: lexemas, 
prefixos e sufixos de orixe latina e gregos. 

LA2B6.1.1. Identifica e explica 

termos do léxico literario, científico e filosófico, e 
tradúceos correctamente ao galego e ao 
castelán. 

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

LA2B6.2.2.Identifica a etimoloxía 

e coñece o significado de palabras de léxico 
común e especializado 

do galego e do castelán. 

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. 

UNIDADE 4-6 

TEMP.: DECEMBRO- FEBREIRO 

B1. O latín, 
orixe das 
linguas 
romances 

B1.1 Mantemento de elementos lingüísticos 

latinos nas linguas modernas: palabras patri-

moniais, cultismos e semicultismos. 

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. 
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B2. Morfoloxía 

B2.2 Revisión da flexión verbal regular activa e 
pasiva do modo Subxuntivo. 

B2.2 O verbo sum e os seus compostos. 

B2.2 Verbos deponentes e semideponentes 

B2.2 Os modos verbais. 

B2.2 As formas nominais do verbo: o Participio 

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. 

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

B3. Sintaxe 

B3.1 Afondamento no estudo da sintaxe casual 

(II): o nominativo, o vocativo, o acusativo,o 

xenitivo, o dativo e o ablativo. 

B3.3 A oración composta: a subordinación. 

Proposicións subordinadas sustantivas introdu-

cidas por conxuncións. As interrogativas direc-

tas e indirectas.                                                 

B3.3 As conxuncións. Usos de ut, cum e quod. 

B3.4 Construccións de Participio: concertado, 
sustantivado e absoluto. 

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

 

 

LA2B3.3.2. Define e comprende os conceptos 
de 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. 

 

LA2B3.4.1. Identifica formas 

non persoais do verbo en frases e 

textos, tradúceas correctamente e explica as 
súas funcións. 

B4. Literatura 
latina 

B4.1  A épica latina: Virxilio. Lectura: “Apolo e 
Dafne”, “Deucalión e Pirra” e “Píramo e Tisbe” 
das Metamorfoses de Ovidio 

B.4.1 A lírica latina: Horacio. Lectura: “Poemas 
a Lesbia” dos Carmina de Catulo. 

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

LA2B5.3.1. Aplica os  coñecementos adquiridos 
para realizar comentarios 

lingüísticos, históricos e literarios de textos. 

 

B5. Textos 

B.5.1 Interpretación crítica de textos. A 
tradución como técnica. A exactitude na 
expresión lingüística. 

- Uso correcto do dicionario. 

B5.3 Afondamento na lectura comprensiva e 
tradución de textos latinos achegándose ao 
seu contexto social, cultural e histórico. 

- Oracións e textos de autores diversos 
(Eutropio, Fedro, Virgilio, Tito Livio, Suetonio, 
Tácito, etc.) relacionados cos temas 
gramaticais estudados. 

LA2B5.1.1. Utiliza 

adecuadamente a análise 

morfolóxica e sintáctica de 

textos latinos para efectuar 

correctamente a súa tradución. 

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

B6. Léxico 

B6.3 Latinismos: do 51 (habent sua fata libelli ) 

ao 100 (noli me tangere) 

B6.2 Topónimos: do 25 (Fontefría) ao 50 (Poio) 

B6.4 Composición e derivación culta: lexemas, 
prefixos e sufixos de orixe latina e gregos. 

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

LA2B6.2.2.Identifica a etimoloxía 

e coñece o significado de palabras de léxico 



 

común e especializado 

do galego e do castelán. 

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. 

UNIDADE 7-9: 

TEMP.: MARZO-MAIO 

B1. O latín, 
orixe das 
linguas 
romances 

 

B1.2 Evolución fonética, morfolóxica e 
semántica do latín ao galego e ao castelán 

 

 

 

 

 

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. 

B2. Morfoloxía 

B2.1 Pronomes indefinidos e interrogativos. 
Numerais. 

B2.2 Os verbos volo, nolo e malo 

B2.2 O verbo fero e os seus compostos. O 
verbo fio e o eo. 

B2.2 Verbos irregulares, defectivos e 
impersoais. 

B2.2 As formas nominais do verbo: xerundio, 
xerundivo e supino. 

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

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 

 

B3. Sintaxe 

B3.3 A oración composta. A subordinación: 
oracións adverbiais; uso das conxuncións 
subordinantes máis frecuentes. 

B3.3 Subordinadas finais, consecutivas e 
temporais, comparativas, concesivas e 
condicionais. 

B3.4 As construccións da conxugación 
perifrástica (xerundio e xerundivo) 

LA2B3.3.2. Define e comprende os conceptos 
de 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. 

 

LA2B3.4.1. Identifica formas 

non persoais do verbo en frases e 

textos, tradúceas correctamente e explica as 
súas funcións. 

B4. Literatura 
latina 

 

B4.1 A comedia latina: Plauto. Lectura: Miles 
Gloriosus de Plauto.- 

 

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 dos 
xéneros e dos temas procedentes da cultura 
grecolatina, describindo os seus aspectos 
esenciais e os tratamentos que reciben. 

B5. Textos 

B.5.1 Interpretación crítica de textos. A 
tradución como técnica. A exactitude na 
expresión lingüística. 

- Uso correcto do dicionario. 

B5.3 Afondamento na lectura comprensiva e 

LA2B5.1.1. Utiliza 

adecuadamente a análise 

morfolóxica e sintáctica de 

textos latinos para efectuar 

correctamente a súa tradución. 

LA2B5.3.1. Aplica os  coñecementos adquiridos 
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tradución de textos latinos achegándose ao 
seu contexto social, cultural e histórico. 

- Oracións e textos de autores diversos 
(Eutropio, Fedro, Virgilio, Tito Livio, Suetonio, 
Tácito, etc.) relacionados cos temas 
gramaticais estudados. 

 

para realizar comentarios lingüísticos, históricos 
e literarios de textos. 

B6. Léxico 

B6.2 Latinismos: do 101 (non plus ultra) ao 150 

(vox populi) 

B6.3 Topónimos: do 51 (Pombal) ao 75 (Zara-

goza ) 

B6.4 Composición e derivación culta: lexemas, 
prefixos e sufixos de orixe latina e gregos. 

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

LA2B6.2.2.Identifica a etimoloxía 

e coñece o significado de palabras de léxico 
común e especializado 

do galego e do castelán. 

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. 

Nota: o mes de MAIO dedicarase a facer recuperacións e preparación do exame de Selectividade. 

 

                            
5. Unidades didácticas 

MATERIA CURSO 

LATÍN 4º ESO 

 UNIDADE                    TÍTULO SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN 

      1        Sete colinas, sete reis         12 SETEMBRO- OUTUBRO 

 
OBX CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES CB 

 e 

ñ 

o 

B1.2. O Indoeuropeo. 

Linguas indoeuropeas 

e familias lingüísticas. 

B1.2. Identificar o indoeuropeo 

como a lingua nai da maioría das 

linguas faladas en Europa actual-

mente.  

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. 

CD 
CAA 
CMC
CT 

 l 
ñ 
o 

B1.2. O indoeuropeo. 
Linguas indoeuropeas 

e 
familias lingüísticas. 

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

LAB.1.3.1. Identifica as linguas que 

se falan actualmente en Europa, 

diferenciando pola súa orixe entre 

indoeuropeas e non indoeuropeas, 

clasifica as primeiras en familias 

lingüísticas e delimita nun mapa as 

CSC 
CAA 
CD 



 

zonas onde se utilizan. 

 

 l 
ñ 
o 

B1.3. Linguas de 
España: linguas 
romances e non 

romances 

B1.3. Linguas de España: 
linguas romances e non 
romances. 

LAB1.4.1. Identifica as linguas que 
se falan en España, diferenciando 
pola súa orixe as romances e as 
non romances, e delimita nun mapa 
as zonas onde se utilizan. 
 

CSC 
CAA 
CD 

 b B3.1. Formantes das 
palabras. 

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

LAB3.1.1. Descompón palabras 
nos seus formantes, sinalando 
e diferenciando lexemas e 
morfemas, e servíndose destes 
para identificar desinencias e 
explicar o concepto de flexión e 
paradigma. 
 

CMC
CT 
CCL 

 e B3.2. Tipos de 
palabras: variables 
e invariables. 

B3.2. Distinguir e clasificar tipos 
de palabras. 

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

CAA 
CCL 

 e 
b 

B3.3. Concepto 
de declinación e 

conxugación. 

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

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

CAA 
CCL 

 b 
e 

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

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

CAA 
CCL 

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

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

CAA 
CCL 

 a 
f 
e 
ñ 

B5.1. Períodos da 
historia de Roma. 

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

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

CSC 
CSIE
E 
CD 

 ACTIVIDADES 

  - Buscar información en Internet sobre o indoeuropeo 

- Elaborar mapa de linguas 

- Exercicio de composición e derivación 

- Clasificar tipos de palabras dun texto. 

 - Explicación e memorización de declinacións e conxugacións.  

 - Exercicios de flexión verbal. 

 - Completar táboa sobre os casos. 

 - Elaborar eixe cronolóxico de Roma. 

 UNIDADE                    TÍTULO SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN 

      2              A República         12 OUTUBRO- NOVEMBRO 
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OBX. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES CB 

e B2.1. Orixes da 
escritura. Sistemas de 
escritura. 

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

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

CD 
CCEC 

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

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

CCL 

b 

e 

B3.4. Flexión nominal e 

pronominal: substanti-

vos, adxectivos e pro-

nomes. 

B3.4 Coñecer as declinacións, 

encadrar as palabras dentro da 

súa categoría e declinación, 

enuncialas e declinalas correcta-

mente. 

LAB3.4.2. Declina palabras e  

sintagmas en concordancia, apli-

cando correctamente para cada 

palabra o paradigma de flexión 

correspondente. 

CCL 

CAA 

a 

f 

e 

ñ 

B5.1. Períodos da histo-

ria de Roma. 

B5.1. Coñecer os feitos históricos 

das etapas da historia de Roma, 

encadralos no seu período co-

rrespondente e realizar eixes cro-

nolóxicos. 

LAB5.1.2. Sabe enmarcar deter-

minados feitos históricos no pe-

ríodo histórico correspondente. 

CAA 

CCEC 

CSC 

                                                                 ACTIVIDADES 

 - Identificación de escrituras. 

- Lectura de textos. 

- Exercicios de declinación e concordancia. 

- Elaborar eixe cronolóxico dos períodos da historia de Roma 

 UNIDADE                    TÍTULO SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN 

      3      Organización política e sociedade         12 NOVEMBRO- DECEMBRO 

OBX CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES CB 

f 

ñ 

o 

B1.4. Palabras patrimo-

niais, cultismos e semi-

cultismos. 

B1.5. Distinguir e identificar pa-

labras patrimoniais, cultismos e 

semicultismos. 

LAB.1.5.1. Identifica e diferencia 

palabras patrimoniais, cultismos e 

semicultismos, en relación co 

termo de orixe. 

CCL 

CAA 

b 

e 

B3.4. Flexión nominal e 
pronominal: substantivos, 
adxectivos e pronomes. 

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

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

CD 

CCL 

b B4.4. Oración simple: 
oracións atributivas e 
predicativas. 

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

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

CMCCTC
CA CCL 

a B5.2. Organización B5.2. Coñecer os trazos LAB5.2.1. Describe os trazos CSIEE 



 

ñ 
política e social de 
Roma. 

fundamentais da organización 
política e social de Roma. 

esenciais que caracterizan as 
sucesivas formas de organización 
do sistema político romano. 

CSC 

CCL 

h B6.1. Análise morfolóxica 
e sintáctica. 

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

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

CCL 

CAAE 

e 

b 

B7.3. Locucións latinas 
de uso actual. 

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

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

CD  CSC 
CCEC 
CCL 

                                                           ACTIVIDADES  

 - Relacionar cultismos coa palabra latina. 

- Completar táboa de declinacións. 

- Análise sintáctica e tradución. 

- Exercicios de análise de oracións. 

- Relacionar cada maxistratura coa súa función 

- Explicar significado de locucións. 

 

 UNIDADE                    TÍTULO SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN 

 4                 O Imperio         12   XANEIRO- FEBREIRO 

 
OBX CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES CB 

 
e 

b 

h 

ñ 

o 

B3.5. Flexión verbal B3.6. Recoñecer as formas dos 
tempos verbais formados a partir do 
tema de presente e perfecto, tanto en 
voz activa como en voz pasiva, así 
como as formas non persoais do 
verbo: infinitivo de presente activo e 
participio de perfecto. 

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

CCL 

 
f B4.1. Elementos da 

oración. 

 

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

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

CMCCT 

 
e B4.3. Concordancia. B4.3. Recoñecer as regras de 

concordancia na lingua latina e a súa 
correspondencia no galego e no 
castelán. 

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

CCL 

 
a B5.1. Períodos da B5.1. Coñecer os feitos históricos LAB5.1.4. Describe algúns dos CSC 
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f 

e 

ñ 

historia de Roma. das etapas da historia de Roma, 
encadralos no seu período 
correspondente e realizar eixes 
cronolóxicos. 

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

CCEC 

CCL 

 
h 

ñ 

o 

B7.1. Vocabulario 
básico latino: léxico 

transparente; palabras 
de maior frecuencia. 

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

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

CD 

CAA 

 ACTIVIDADES 

                - Exercicios de flexión verbal. 

- Análise morfolóxica e sintáctica. 

- Exercicios de concordancia 

- Elaborar eixe cronolóxico. 

- Exercicios de etimoloxía. 

 UNIDADE                    TÍTULO SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN 

      5           Mitoloxía e relixión         12    FEBREIRO- MARZO 

 
OBX CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES CB 

 
b 

ñ 

o 

B1.5. Nocións básicas 
de evolución fonética, 
morfolóxica e semántica 
do latín ao galego e ao 
castelán. 

B1.6. Coñecer e aplicar as regras 
fundamentais da evolución 
fonética do latín ao galego e ao 
castelán, partindo dos étimos 
latinos 

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

CCL 

CAA 

 
h B4.2. Casos latinos. B4.2. Coñecer os nomes dos 

casos latinos e identificar as súas 
principais funcións na oración, e 
saber traducir os casos á lingua 
materna adecuadamente. 

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

CCL 

 
l 

n 

B5.4. Mitoloxía e 
relixión. 

 

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

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

CCEC 

CCL 

CD 

 
b 

ñ 

o 

B7.2. Composición e 
derivación culta: 
lexemas, prefixos e 
sufixos. 

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

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

CMCCT 

CCL 

                                                          ACTIVIDADES 



 

 - Completar táboa: Palabra latina/evolución ao 

galego. 

- Análise morfosintáctica e tradución. 

- Elaborar árbore xenealóxica de deuses e heroes. 

- Exercicios de prefixos e sufixos. 

 UNIDADE                    TÍTULO SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN 

      6               A vida cotiá         12    MARZO- ABRIL 

 
OBX. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES CB 

 
e 

b 

h 

ñ 

o 

B3.5. Flexión verbal. B3.6. Recoñecer as formas dos 
tempos verbais formados a partir 
do tema de presente e perfecto, 
tanto en voz activa como en voz 
pasiva, así como as formas non 
persoais do verbo: infinitivo de 
presente activo e participio de 
perfecto. 

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

CAA 

CCL 

 
h B4.6. Construcións de 

infinitivo e de participio 
máis transparentes. 

B4.6. Identificar, distinguir e 
traducir correctamente as 
construcións de infinitivo e 
participio máis transparentes 

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

CCL 

 
 B5.5. Vida cotiá: 

vivenda, alimentación e 
indumentaria. 

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

LAB5.6.1. Distingue e describe o 
modo de vida en Roma no 
ámbito privado, analizando os 
tipos de vivenda, alimentación, 
vestimenta e coidado persoal e 
contrástaos cos da actualidade. 

CD 
CCEC 
CSC 
CCL 
CSIEE 
CCL 
CAA 

 
h 

ñ 

o 

B7.1. Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente; palabras 
de maior frecuencia. 

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

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

CAA 

CCL 

                                                                   ACTIVIDADES 

 - Exercicios de flexión verbal. 

- Identificar infinitivos dun texto. 

- Información a través de Internet. 

- Exercicio de etimoloxía, derivación e composición. 

UNIDADE                    TÍTULO SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN 

     7             A familia romana         12    ABRIL- MAIO 

OBX. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES CB 

e 

b 

B3.5. Flexión verbal B3.6. Recoñecer as formas dos 
tempos verbais formados a partir 
do tema de presente e perfecto, 
tanto en voz activa como en voz 

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

CAA 

CCL 
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ñ 

o 

 

pasiva, así como as formas non 
persoais do verbo: infinitivo de 
presente activo e participio de 
perfecto. 

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. 

c 

ñ 

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

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. 

CSC 

CCEC 

CCL 

d 

o 

B6.2. Comparación das 
estruturas latinas coas 
das linguas propias. 

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

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

CCL 

CAA 

l 

ñ 

o 

B7.2. Composición e 
derivación culta: 
lexemas, prefixos e 
sufixos. 

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

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

CCL 

ACTIVIDADES 

- Cambiar formas verbais de activa a pasiva. 

- Exercicios de lectura e comentario de textos. 

Elaborar esquema sobre a familia. 

Exercicio de etimoloxía. 

 UNIDADE                    TÍTULO SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN 

      8        Os espectáculos públicos         12 MAIO- XUÑO 

 
OBX. CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES CB 

 
e 

b 

h 

ñ 

o 

B3.5. Flexión verbal. B3.6. Recoñecer as formas dos 
tempos verbais formados a partir 
do tema de presente e perfecto, 
tanto en voz activa como en voz 
pasiva, así como as formas non 
persoais do verbo: infinitivo de 
presente activo e participio de 
perfecto. 

LAB3.6.1. Identifica 
correctamente as principais 
formas derivadas de cada 
tema verbal latino: en voz 
activa o modo indicativo, tanto 
do tema de presente como do 
tema de perfecto; en pasiva, o 
presente, o pretérito 
imperfecto, o futuro imperfecto 
e o pretérito perfecto de 
indicativo. 

CAA 

CCL 

 
e B4.5. Oración composta: 

oracións coordinadas. 
B4.5. Distinguir as oracións 
simples das compostas. 

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

CAACMC
CT CCL 



 

simples. 

 
d 

e 

ñ 

B5.6. Espectáculos 
públicos: teatro, circo e 
anfiteatro. 

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

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

CSC 

CSIEE 

CCL 

CMCCT 

CCEC 

 
b 

e 

B7.3. Locucións latinas 
de uso actual. 

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

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

CD 

CSC 

CCEC 

CCL 

 ACTIVIDADES 

 - Exercicios de flexión verbal. 

- Análise sintáctica e tradución. 

 

- Webquest sobre espectáculos públicos guiada pola profesora. 

- Completar oracións co latinismo adecuado. 

 

MATERIA CURSO  

LATÍN 2º BACH  

 UNIDADE                    TÍTULO SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN  

 1             INTRODUCIÓN 8 SETEMBRO  

OBX CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CB 
 

d  

p 

 

B1.1. Mantemento de 
elementos lingüísticos 
latinos nas linguas 
modernas: semicultismos, 
cultismos e palabras 
patrimoniais. 

B1.1.Distinguir e identificar 
palabras patrimoniais, cultismos 

e semicultismos 

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. 

CCL  CAA 
CCEC 

 

 

l 

d 

 

B2.1Morfoloxía 

nominal e pronominal: 
formas menos usuais e 
irregulares. 

 

B2.4. Identificar, declinar e 

traducir todas as formas nomi-
nais e pronominais. 

LA2B2.4.1. Identifica con 

seguridade e axudándose do 
dicionario calquera tipo de-
formas nominais e 

pronominais, declínaas e 
sinalao seu equivalente en 
galego e en castelán. 
 

CD     CCL  
CAA 
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B2.2. Morfoloxía verbal: 
revisión da flexión verbal 
regular activa e pasiva do 
modo Indicativo. 

B2.5. Identificar, conxugar, tra-
ducir e efectuar a retroversión de 
todas as formas verbais. 

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. 

CD     CAA  
CCL 

 

 

 

e 

B3.1 Estudo 
promenorizado da sintaxe 
nominal: afondamento no 
estudo da sintaxe casual 
(I): o nominativo, o 
vocativo, o acusativo, o 
xenitivo, o dativo e o 
ablativo. 

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

LA2B3.1.1. Utiliza 
axeitadamente a análise da 
sintaxe nominal e pronominal 
para efectuar a tradución de 
textos. 

 

 

CCL  CAA 
 

e B3.2 Tipos de oraciónbs e 
construccións sintácticas: 
a oración simple: repaso 
da estructura da oración 
pasiva e do complemento 
predicativo. 

B3.2. Recoñecer e clasificar as 
oracións e construcións 
sintácticas latinas 

LA2B3.2.1. Recoñece, 
distingue e clasifica os tipos 
de oracións e as construcións 
sintácticas latinas . 

Identifica e traduce, coa 
axuda do dicionario,  
calquera forma verbal persoal 
activa ou pasiva.  

CCL  CAA 
 

n B4.1. Transmisión literaria 
e xéneros literarios: 
influencia da literatura 
latina na literatura 
posterior. 

- Lectura e comentario de 
obras e fragmentos latinos 
traducidos relacionados 
cos diversos xéneros 
literarios asimilando as 
súas características 
formais. 

- Panorama cronolóxico da 
literatura latina. 

 

B4.1. Enumerar os principais 
factores da transmisión dos 
textos clásicos ao longo dos 
períodos históricos e describir os 
soportes da escritura na 
Antigüidade e a súa evolución. 

LA2B4.1.1.  Nomea os 
aspectos máis salientables 
referentes á transmisión dos 
textos clásicos. 

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

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

CAA  CCL 
CCEC 

 

 

 

d 

B5.1 Tradución e 
interpretación de textos 
latinos diversos (Eutropio, 
Fedro, Virgilio, Tito Livio, 
Suetonio, Tácito, etc.) 

B5.2. Utilizar o dicionario, 

analizar e valorar correctamente 
a información gramatical que 
proporciona e procurar o termo 
máis acaído lingua propia para a 
tradución do texto. 

LA2B5.2.1. Utiliza con 

seguridade e autonomía o 
dicionario, analizando e 
valorando correctamente a 
información gramatical que 
proporciona, e 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. 

CD    CAA  
CCL 

 

 B6.3. Locucións e 
expresións latinas 

B6.3. Coñecer o significado das 
principais locucións latinas de 

LA2B6.3.1.Comprende, 
explica e emprega na lingua 

CMCCT 
CSC  

 



 

h 
incorporadas á lingua 
latinas de uso actual e 

coloquial e á literaria. 
Latinismos: do 1 (a 
posteriori) ao 50 (habeas 
corpus) 

uso actual e saber empregalas 
nun contexto axeitado. 

propia e no contexto axeitado 
locucións e expresións latinas 
que se mantiveron na 
linguaxe literaria, xurídica, 
filosófica, técnica, relixiosa, 
médica e científica. 

CD 

CCEC CCL 

           ACTIVIDADES    

 
- Análise morfolóxica de 

palabras latinas 

-Exercicios de 

composición e derivación. 

- Exercicios de declinación 

e concordancia 

- Relacionar cultismos coa 

palabra latina 

 - Exercicios de flexión verbal 

 - Tradución e interpretación de 

textos latinos. 

 - Explicar significado de 

latinismos 

 - Exercicios de lectura e 

comentario de fragmentos 

 

-Analizar 

morfosintácticamente e 

traducir un texto 

 - Exercicios de etimoloxía 

- Elaborar esquema sobre 

autores latinos. 

- Comentario de texto 

  

 UNIDADE                    TÍTULO SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN  

 2           A Oratoria: Cicerón 16 OUTUBRO  

OBX CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES CB 
 

 
 
d  
g 

p 

B1.2. Evolución 

fonética, morfolóxica e 

semántica do latín ao galego 
e ao castelán. 

 

B1.2. Coñecer aplicar as 
regras evolución de foné-
tica e recoñecer os pro-
cesos de evolución e se-
mántica do latín ao gale-
go e ao castelán, partindo 
dos étimos latinos. 

LA2B1.2.1. Realiza evolución de ter-
mos latinos ao galego e ao castelán, 
aplicando as regras fonéticas de evo-
lución, e recoñece palabras da súa 
lingua que sufriron procesos de evo-
lución semántica, valorando a rela-
ción co significado orixinal do étimo 
latino. 
 

CCL 

CAA 

CSC 

 

 

l 
d 

B2.1. Revisión da morfoloxía 
nominal: comparativo e do 
superlativo. 

B2.4. Identificar, declinar 
e traducir todas as formas 
nominais e pronominais. 

LA2B2.4.2. Aplica os seus coñece-
mentos da morfoloxía nominal e pro-
nominal latina para realizar traducións 
e retroversións, axudándose do dicio-
nario 

 

CCL  
CAA 

 

 

e 

 

B3.2 A sintaxe da estructura 
oracional do comparativo e 
do superlativo latino. 
 

B3.2 Recoñecer e 
clasificar as oracións e as 
construcións sintácticas 
latinas. 

LA2B3.2.1. Recoñece os 
procedementos para formaro 
comparativo e superlativo, así mesmo 
o segundo termo da comparación. 

CCL  
CAA 

 

p d B3.3 A oración composta: 
repaso de coordinación, 
xuxtaposición e 
subordinación:             
repaso das oracións 
adxectivas ou de relativo. 
Profundación. Casos 
particulares. 

 

B3.4.Definir, comprender 
e recoñecer os diferentes 
tipos de oracións 
compostas:. 

Coordinación, 
xuxtaposición e 
subordinación. 

LA2B3.4.1. 

Define tipos de oracións compostas 
coordinadas e subordinadas, de 
relativo nun texto recoñecendo o 
antecedente e sabendo conectalo coa 
oración de relativo. 

CAA  
CCL 
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g  

B4.1 Transmision literaria e 
xéneros literarios latinos:  a 
oratoria latina: Cicerón.  

Lectura: Fragmento da 
primeira Catilinaria de 
Cicerón. 

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

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

CAA  
CCL 
CCEC 

 

 

e 

B5.1 Tradución e 
interpretación de textos 
latinos diversos (Eutropio, 
Fedro, Virgilio, Tito Livio, 
Suetonio, Tácito, etc.) 

B5.1. Realizar a tradución 
e interpretación de textos 
latinos orixinais. 

LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente 

a análise morfolóxica e sintáctica de 
textos latinos para efectuar 
correctamente a súa tradución. 

 

CD   
CAA  
CCL 

 

 

d  

g 

 p 

B.6.2 Etimoloxía e orixe das 
palabras da propia lingua. 

- Topónimos: do 1 (A 
Coruña) ao 25 (Fonsagrada ) 

B6.2 Recoñecer os 
elementos léxicos latinos 
que permanecen nas 
linguas dos/das 
estudiantes. 

LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e 
coñece o significado de palabras de 
léxico común e especializado: o nome 
de moitos pobos de Galicia. 

CAA 
CCL 
CD 

  

 

 ACTIVIDADES  

 - Análise morfolóxica de palabras latinas 

- Exercicios de composición e derivación. 

- Exercicios de declinación e concordancia 

- Analizar morfosintácticamente e traducir un texto 

 - Exercicios de etimoloxía e identificación de cultismos 

 - Exercicios de flexión verbal 

 - Tradución e interpretación de textos latinos. 

 - Explicar significado de latinismos 

 - Elaborar esquema sobre autores latinos. 

- Exercicios de lectura e comentario de fragmentos 

 

 UNIDADE                    TÍTULO SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN  

 3      Historiografía: Tito Livio   16 NOVEMBRO  

OBX CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CB 
 

d  

p 

B1.1. Mantemento de 
elementos lingüísticos latinos 
nas linguas modernas: 
semicultismos, cultismos e 
semicultismos. 

B1.1.Distinguir e identificar 
palabras patrimoniais, 
cultismos e palabras 
patrimoniais 

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. 

CCL 

CAAC

CCEC 

 

 

l 

d 

B2.2 As formas nominais do 
verbo: o Infinitivo. 

B2.5. Identificar, conxugar, 
traducir e efectuar a retro-
versión de todas as formas 
verbais 

LA2B2.5.2. Aplica os seuscoñece-
mentos da morfoloxía verbal latina 
para realizar traducións e retrover-
sións, axudándose do dicionario.- 

 CD 

CAA 

CCL 

 

 

 

B3.3 A oración composta. A 
subordinación: oracións 
sustantivas de infinitivo. 
Construccións de Infinitivo: 

B3.5. Coñecer as funcións 
das formas non persoais do 
verbo: o infinitivo 

LA2B3.5.1.- Identifica unha propo-

sicións subordinada substantiva 

nun texto recoñecendo o nexo que 

CAA 

CCL 

 



 

e 

d 

concertado e non 
concertado. A construción 
persoal e non persoal. 

a introduce, e tradúcea correcta-

mente. Recoñece a equivalencia 

funcional da proposición substanti-

va co substantivo. 

 

 

n 

B4.1. Transmisión literaria e 
xéneros literarios latinos: A 
historiografía latina: Tito 
Livio. Lectura: “A violación de 
Lucrecia” de Ab urbe condita 
de Tito Livio 

 

B4.2. Coñece as  
características dos xéneros  
literarios latinos, os seus 
autores, as obras máis 

representativas e as súas 
influencias na literatura 

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

 

CAA 

CCL 

CCEC 

 

 

e 

B5.1. Tradución e 
interpretación de texos 
latinos. 

- Oracións e textos de 
autores diversos (Eutropio, 
Fedro, Virgilio, Tito Livio, 
Suetonio, Tácito, etc.) 

B5.1. Realizar a tradución e 
interpretación de textos 
latinos orixinais. 

LA2B5.1.1.- Distingue nun texto e 
traduce correctamente os infinitivos 
concertados e non concertados. 

 

 

 

CD 

CAA 

CCL 

 

 

 

B6.4. Composición e 
derivación culta: lexemas, 
prefixos e sufixos de orixe 
latina e grega. 

Prefixos latinos: de a, ab, 
abs ata dis- , di- 

B6.4. Recoñecer a presenza 
de latinismos e helenismos 
na linguaxe científica e na 
fala culta, e deducir o seu 
significado a partir dos 
correspondentes termos 
latinos e gregos 

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. 

CCL 

CCEC 

 

 ACTIVIDADES  

 - Análise morfolóxica de palabras latinas 

- Exercicios de composición e derivación. 

- Identificar infinitivos e participios dun texto 

- Analizar morfosintácticamente e traducir un texto 

 - Exercicios de etimoloxía e identificación de cultismos 

 - Exercicios de flexión verbal 

 - Tradución e interpretación de textos latinos. 

 - Explicar significado de latinismos 

 - Elaborar esquema sobre autores latinos. 

- Exercicios de lectura e comentario de fragmentos 

 

  UNIDADE                    TÍTULO SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN  

 4        OVIDIO: AS METAMORFOSES 12 DECEMBRO  

OBX CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES CB 

d  
g 

p 

 B1.2. Evolución fonética, 
morfolóxica e semántica do 
latín ao galego e ao caste-
lán. 

 

B1.2. Coñecer aplicar as re-
gras evolución de fonética e 

recoñecer os procesos de 
evolución e semántica do 
latín ao galego e ao castelán, 
partindo dos étimos latinos. 

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. 

CCL 

CAA 

CSC 

 

l 

d 

B2.2 Morfloxía verbal: O 
verbo sum e os seus 
compostos. Verbos 
deponentes e 

B2.5. Identificar, conxugar, 
traducir e efectuar a 
retroversión de todas as 

LA2B2.5.1. Identifica con 
seguridade e axudándose co 
dicionario os compostos de e  

CD   CAA 
CCL 
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semideponentes formas verbais. Recoñece segundo o enunciado 
os verbos deponentes, sábeos 
conxugar e traducir 
correctamente. 

e B3.1.Estudo 
pormenorizado da sintaxe 
nominal e pronominal. 
Afondamento no estudo da 
sintaxe casual (II): o 
nominativo, o vocativo, o 
acusativo,o xenitivo, o 
dativo e o ablativo. 

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

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

CCL CAA 

n B4.1. Transmisión literaria 
e xéneros literarios latinos: 
épica. 

Lectura: “Apolo e Dafne”, 
“Deucalión e Pirra” e 
“Píramo e Tisbe” das 
Metamorfoses de Ovidio. 

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

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

CAA CCL 
CCEC 

e 

d 

B5.1. Tradución e 
interpretación de texos 
latinos. 

- Oracións e textos de 
autores diversos (Eutropio, 
Fedro, Virgilio, Tito Livio, 
Suetonio, Tácito, etc.) 

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

LA2B5.2.1. Utiliza con 
seguridade e autonomía o 
dicionario, analizando e 
valorando correctamente a 
información gramatical que 
proporciona, e 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. 

CD   CAA 
CCL 

 

h 

B6.3. Locucións e 
expresións latinas 
incorporadas á lingua latina 
de uso actual. 

- Latinismos: do 51 (habent 
sua fata libelli ) ao 100 (noli 
me tangere)- 

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

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

CMCCT 
CSC     
CD CCEC 
CCL 

ACTIVIDADES  

- Análise morfolóxica de palabras latinas 

- Exercicios de composición e derivación. 

- Identificar infinitivos e participios dun texto 

- Analizar morfosintácticamente e traducir un texto 

 - Exercicios de etimoloxía e identificación de cultismos  

- Exercicios de flexión verbal 

 - Tradución e interpretación de textos latinos. 

 - Explicar significado de latinismos 

 - Elaborar esquema sobre autores latinos. 

- Exercicios de lectura e comentario de fragmentos 

 

 UNIDADE                    TÍTULO SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN  



 

 5        A ÉPICA. VIRXILIO 12 XANEIRO  

OBX CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES CB 

 

d  

p 

 

B1.1. Mantemento de 
elementos lingüísticos latinos 
nas linguas modernas: 
palabras patrimoniais, 
cultismos e semicultismos. 

B1.1.Distinguir e 
identificar palabras 
patrimoniais, cultismos e 
palabras patrimoniais 

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. 

CCL CAA 
CCEC 

l 

d 

B2.2. Morfoloxía verbal: 
repaso do modo Subxuntivo 

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

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 

CD  CAA 
CCL 

d B3.3. Oración composta: 
coordinación e 
subordinación. 

Proposicións subordinadas 
sustantivas introducidas por 
conxuncións. As 
interrogativas directas e 
indirectas. 

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

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. 

CAA CCL 

n B4.1. Transmisión literaria e 
xéneros literarios latinos: a 
épica latina: Virxilio. 

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

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

 

CAA CCL 
CCEC 

e 

d 

B5.1. Tradución e 
interpretación de texos 
latinos. 

- Oracións e textos de 
autores diversos (Eutropio, 
Fedro, Virgilio, Tito Livio, 
Suetonio, Tácito, etc.) 

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

LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade 
e autonomía o dicionario, 
analizando e valorando 
correctamente a información 
gramatical que proporciona, e 
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. 

CAA 
CSC 
CCEC 
CCL 

d          
g          
p 

B.6.2 Etimoloxía e orixe das 
palabras da propia lingua. 

- Topónimos: do 25 
(Fontefría) ao 50 (Poio ) 

B6.2 Recoñecer os 
elementos léxicos latinos 
que permanecen nas 
linguas dos/das alumnos. 

LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía 
e coñece o significado de palabras 
de léxico común e especializado: o 
nome de moitos pobos de Galicia. 

CAA CCL    
CD 

  

 UNIDADE                    TÍTULO SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN  

 6        A ELEXÍA. CATULO 16 FEBREIRO  

OBX CONTIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES COMP. 
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AVALIACIÓN 

 
 
 d 

 g 

 p 

B1.2. Evolución 

fonética, morfolóxica e 
semántica do latín ao 
galego e ao castelán. 

 

B1.2. Coñecer aplicar 
as regras evolución de foné-
tica e recoñecer os procesos 
de evolución e semántica do 
latín ao galego e ao castelán, 
partindo dos étimos latinos. 

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

CCL CAA 
CCEC 

l 
d 

B2.2. Morfoloxía verbal: 
o participio latino 

 
 
 

B2.5. Identificar, conxugar, 
traducir e efectuar a retrover-
sión de todas as formas ver-
bais. 

LA2B2.5.2. Aplica os seus coñece-
mentos da morfoloxía verbal latina 
para realizar traducións e retrover-
sións, axudándose do dicionario. 

CCL CAA   
CD 

e B3.4. Construccións de 
Participio: concertado, 
sustantivado e absoluto. 

B3.5. Coñecer as funcións 
das formas non persoais do 
verbo: participio. 

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

CCL CAA 

n B4.1. Transmisión 
literaria e xéneros 
literarios latinos: a elexía 
latina: Lectura: “Poemas 
a Lesbia” dos Carmina 
de Catulo. 

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

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

CAA CCL 
CCEC 

b B5.1. Tradución e 
interpretación de texos 
latinos. 

- Oracións e textos de 
autores diversos 
(Eutropio, Fedro, Virgilio, 
Tito Livio, Suetonio, 
Tácito, etc.) 

B5.1. Realizar a tradución e 
interpretación de textos 
latinos orixinais. 

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

CAA 
CSC 
CCEC 
CCL 

 

d 

p 

B6.4. Composición e 
derivación culta: 
lexemas, prefixos e 
sufixos de orixe latina e 
grega. 

Prefixos latinos: de ex, 
es-, e- ata ob, o- 

B6.4. Recoñecer a presenza 
de latinismos e helenismos 
na linguaxe científica e na 
fala culta, e deducir o seu 
significado a partir dos 
correspondentes termos 
latinos e gregos. 

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. 

CCL 
CCEC 

ACTIVIDADES  

- Análise morfolóxica de palabras latinas 

- Exercicios de composición e derivación. 

- Identificar infinitivos e participios dun texto 

- Analizar morfosintácticamente e traducir un texto 

- Exercicios de flexión verbal 

 - Tradución e interpretación de textos latinos. 

 - Explicar significado de latinismos 

 - Elaborar esquema sobre autores latinos. 

 



 

 - Exercicios de etimoloxía e identificación de cultismos - Exercicios de lectura e comentario de fragmentos 

 UNIDADE                    TÍTULO SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN  

 7        A LÍRICA. HORACIO 16 MARZO  

OBX CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CB 

 

 

d     

p 

B1.1. Mantemento de 
elementos lingüísticos 
latinos nas linguas 
modernas: palabras 
patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 

B1.1.Distinguir e identificar 
palabras patrimoniais, 
cultismos e palabras 
patrimoniais. 

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. 

CCL CAA 
CCEC 

l 

d 

B2.1. Morfoloxía nominal e 
pronominal: formas menos 
usuais e irregulares. 

-Pronomes indefinidos e 
interrogativos. Numerais. 

B2.4. Identificar, declinar e 
traducir todas as formas 
nominais e pronominais. 

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. 
  

 

 

CD   CCL 
CAA 

  

l 

d 

B2.2. Morfoloxía verbal: 
verbos irregulares e 
defectivos. 

- Os verbos volo, nolo e 
malo 

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

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. 

CD   CAA 
CCL 

d B3.3. Oración composta: 
coordinación e 
subordinación. 

Oracións adverbiais: uso 
das conxuncións 
subordinantes máis 
frecuentes. Subordinadas 
finais, consecutivas e 
temporais           , 
comparativas, concesivas e 
condicionais. 

 

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

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, subordinadas, así 
como os nexos que as caracterizan 
e tradúceas correctamente. 

 

CAA CCL 

n B4.1. Transmisión literaria 
e xéneros literarios latinos. 
A  lírica latina: Horacio 

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

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

 

CAA CCL 
CCEC 

 

b 

B5.1. Tradución e 
interpretación de texos 
latinos. 

- Oracións e textos de 

B5.2. Utilizar o dicionario, 
analizar e valorar 
correctamente a información 
gramatical que proporciona e 

LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e 
autonomía o dicionario, analizando 
e valorando correctamente a 
información gramatical que 

CAA 
CSC 
CCEC 
CCL 



Páx 33 de 56 

 

autores diversos (Eutropio, 
Fedro, Virgilio, Tito Livio, 
Suetonio, Tácito, etc.) 

procurar o termo máis acaído 
na lingua propia para a 
tradución do texto. 

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. 

 

h 

B6.3. Locucións e 
expresións latinas 
incorporadas á lingua latina 
de uso actual e 

- Latinismos: do 101 (non 
plus ultra) ao 150 (vox 
populi) 

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

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

CMCCT 
CSC     
CD 
CCEC 
CCL 

 ACTIVIDADES  

 - Análise morfolóxica de palabras latinas 

- Exercicios de composición e derivación. 

- Exercicios de declinación e concordancia 

- Analizar morfosintácticamente e traducir un texto 

 - Exercicios de etimoloxía e identificación de cultismos 

 - Exercicios de flexión verbal 

 - Tradución e interpretación de textos latinos. 

 - Explicar significado de latinismos 

 - Elaborar esquema sobre autores latinos. 

- Exercicios de lectura e comentario de fragmentos 

 

 UNIDADE                    TÍTULO SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN  

 8        O TEATRO. PLAUTO 16 ABRIL  

OBX CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES CB 
 

d  
g 

p 

 B1.2. Evolución fonéti-
ca, morfolóxica e se-
mántica do latín ao ga-
lego e ao castelán. 

 

 

 

 

B1.2. Coñecer aplicar as regras 
evolución de fonética e recoñecer 
os procesos de evolución e semán-
tica do latín ao galego e ao caste-
lán, partindo dos étimos latinos. 

LA2B1.2.2. Explica o pro-
ceso de evolución de ter-
mos latinos ás linguas ro-
mances, sinalando cam-
bios fonéticos comúns a 
distintas linguas dunha 
mesma familia, e ilustralo 
con exemplos. 

CCL 
CAA 
CCEC 

 

l 

d 

B2.2. Morfoloxía verbal:  
Formas nominais do 
verbo: xerundio, 
xerundivo e supino. 
Conxugación 

perifrástica. 

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

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. 

CD   
CAA 
CCL 

 

e 
B3.4. Construcións de  
xerundio, xerundivo 

e supino. A 
conxugación 
perifrástica. 

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

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

CCL 
CAA 

 

n 
B4.1. Transmisión 
literaria e xéneros 

B4.2. Coñecer as características LA2B4.2.1.Describe as 
características esenciais 

CAA 
 



 

literarios latinos. O 
teatro latino: Plauto 

dos xéneros literarios latinos, os 
seus autores, as obras máis 
representativas e as súas 
influencias na literatura posterior. 

dos xéneros literarios 
latinos, e identifica e sinala 
a súa presenza en textos 
propostos. 

CCL 
CCEC 

b 
B5.1. Tradución e 
interpretación de textos 
latinos.                                 
- Oracións e textos de 
autores diversos 
(Eutropio, Fedro, 
Virgilio, Tito Livio, 
Suetonio, Tácito, etc.) 

B5.1. Realizar a tradución e 
interpretación de textos latinos 
orixinais. 

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

CAA 
CSC 
CCEC 
CCL 

 

d 

g 

p 

B.6.2 Etimoloxía e orixe 
das palabras da propia 
lingua. - Topónimos: do 
51 (Pombal) ao 75 
(Zaragoza ) 

B6.2 Recoñecer os elementos 
léxicos latinos que permanecen nas 
linguas dos/das estudiantes. 

LA2B6.2.2. Identifica a 
etimoloxía e coñece o 
significado do nome de 
moitos pobos de Galicia 

CAA 
CCL    
CD 

 

 ACTIVIDADES  

 - Análise morfolóxica de palabras latinas 

- Exercicios de composición e derivación. 

- Exercicios de declinación e concordancia 

- Analizar morfosintácticamente e traducir un texto 

 - Exercicios de etimoloxía e Identificación de cultismos 

 - Exercicios de flexión verbal 

 - Tradución e interpretación de textos latinos. 

 - Explicar significado de latinismos 

 - Elaborar esquema sobre autores latinos. 

- Exercicios de lectura e comentario de fragmentos 

 

 UNIDADE                    TÍTULO SESIÓNS TEMPORALIZACIÓN  

 9        REPASO SELECTIVIDADE 16 MAIO  

 - Realización de recuperacións e práctica con exames da selectividade para a preparación das ABAU.  

6. Metodoloxía didáctica 

     A metodoloxía didáctica é o conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo 
profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos 
obxectivos suscitados. 

Principios metodolóxicos 

     Procurarase un tipo de estudo que permita ao alumnado descubrir as posibilidades que ofrece a lectura de textos 
como fonte de información sobre a antigüidade clásica, textos que proporcionan un punto de partida para o fomento da 
expresividade e da creatividade. É preciso tamén contribuír á reflexión sistemática sobre a linguaxe co fin de mellorar e 
enriquecer a súa capacidade comunicativa. Dados o carácter integral da materia e a unidade entre lingua e cultura 
ensinaranse simultaneamente nos distintos trimestres e unidades didácticas contidos morfolóxicos, sintácticos, léxicos e 
culturais. 

     Estes eidos temáticos han de percibirse como un todo unitario e non como parcelas illadas dun saber, o que 
contribuirá a que as clases sexan máis dinámicas e os alumnos estean máis motivados. Ademais, procurarase unha 
complexidade progresiva dos argumentos e unha diversidade temática, xa que, ao mesmo tempo que á lingua, á cultura 
e á literatura, atenderase tamén á relixión, á ciencia, á arte, á política, á sociedade, etc. O tipo de aprendizaxe que se 
persegue é o significativo e autónomo, polo seu gran potencial para a retención do aprendido e para a súa aplicación. 
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Con el favorécese a maduración do alumno e refórzase a aprendizaxe, xa que esixe moito tempo e atención específica 
e implica a mobilización dos coñecementos previos e a memorización comprensiva. 

    Neste sentido cobra importancia a analoxía como procedemento que, a través de relacións e comparacións, permite 
comprobar se determinados elementos (morfolóxicos, sintácticos, léxicos, culturais, etc.) aparecen noutras linguas e 
culturas. Deste xeito, faranse con moita frecuencia referencias ao castelán, ao galego e a outras linguas e culturas 
coñecidas polos alumnos para estudar se se atopan nelas estruturas paralelas. Será o alumno o que execute a tarefa 
de buscar esas analoxías e atopar as diferenzas. Un papel fundamental nos procesos educativos actuais xógao a 
capacidade do profesor para motivar. Debemos enriquecer os mecanismos de interacción na aula e non monopolizar a 
acción educativa, deixando de lado as antigas leccións maxistrais. Xerar empatías, espertar curiosidade, facer 
referencias a temas actuais, potenciar a creatividade e a educación, estimular sentimentos son accións que nos 
axudarán a conseguir este obxectivo. Isto pode poñerse en práctica formulando preguntas ao alumnado, establecendo 
debates e coloquios, confrontando ideas e hipóteses, presentando mapas e transparencias, etc. A contribución ao 
reforzo da autoestima e do autoconcepto pola súa parte será notable. Importancia con relación a este aspecto teñen 
tamén a avaliación formativa e a aprendizaxe indutiva, no sentido de que permiten recoñecer erros e aprender deles. É 
importante que o estudante saiba autoavaliarse, o que lle servirá para controlar por si mesmo o seu proceso de 
aprendizaxe. 

6.1 Estratexias para alcanzar os estándares de aprendizaxe 

         Tratamos de establecer eses vínculos substantivos e non arbitrarios entre os novos contidos que van a aprender 
e os que xa saben. 

 A aprendizaxe da materia de Latín vai integrarse dentro da chamada aprendizaxe significativa, e 

tódolos esforzos do profesor van encamiñados a que se apliquen na aula estes principios, referidos ás 

experiencias –coñecementos previos que serán revisados, completados, actualizados ou corrixidos, en 

función do progreso real do alumno, no seu nivel de formación e adquisición de destrezas para afrontar con 

éxito o estudio da materia.  

 Poñeremos tamén especial atención na motivación do alumno/a, sen facer excesivas ou demasiado 

complexas as tarefas de aprendizaxe do Latín, que dende o principio será pensada coa coherencia debida 

tanto lóxica coma psicolóxica. 

 Trataremos de potenciar no/a alumno/a as tarefas individuais ou colectivas que se encamiñen á 

funcionalidade, para que estes novos contidos,  adquiridos coa intervención do profesor, poidan ser utilizados 

en outras situacións diferentes dada a conexión entre estruturas lingüísticas e de pensamento. 

 Nesta liña de aprendizaxe significativa e funcional intensificaremos os procesos de memorización 

comprensiva que faga ós alumnos asimilar e codificar na súa memoria toda esta nova aprendizaxe. 

 Todos os  contidos non se aprenden segundo os mesmos esquemas. Por iso nin as actividades de 

ensinanza nin as técnicas de avaliación van ser as mesmas. Propoñemos a memorización por repetición  nos 

casos  en que os feitos e os datos precisen desta práctica. Para a aprendizaxe dos conceptos, partiremos da 

comprensión inicial do concepto e,  a partir de aí, trátase de que gradualmente o alumno chegue a unha 

comprensión mais profunda e mais ampla de ditos conceptos. Así que á vez que desenrolan a súa 

capacidade mental, van utilizando como base os coñecementos previos e a experiencia de aprendizaxes 

anteriores. 

 En canto á tradución de textos  tratarase de que o hábito sexa adquirido polos alumnos, coa axuda e 

guía oportuna, a partir da presentación do modelo e logo de explicar os pasos a seguir coas accións ou 

secuencias de acción necesarias. E así ata que cheguen a automatizar dito procedemento. Dando por 

suposto que a aprendizaxe deste hábito vaise conseguindo de modo progresivo, é por medio da exercitación 

cando se vai facendo tamén máis funcional e cando se pode aplicar de modo eficaz a situacións novas e 



 

máis complexas. 

 A aplicación metodolóxica práctica a cada tema contará basicamente cos seguintes pasos: 

1.- Como actividades de introdución, motivación e coñecementos previos: 

• Coñecemento por parte do alumno dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, etc., da unidade 

didáctica, co fin de que saiba por onde se move e que sentido teñen as actividades que se propoñen. 

• Introdución motivadora por parte do profesor, onde se sinalen os elementos máis atractivos, por 

actuais e interdisciplinares, do tema que se vai tratar. 

• Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo profesor, co fin de facilitar unha 

idea precisa de onde se parte. 

• Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión da 

unidade, tomando nota das lagoas ou dificultades detectadas. 

• Introdución de cada aspecto lingüístico, sempre que iso sexa posible, mediante as semellanzas ou 

pervivencia dos mesmos na lingua propia do alumno. 

2.- Como actividades de desenrolo inclúense: 

• Lectura e comentario de textos traducidos. 

• Lectura comprensiva do tema de cultura. 

• Resolución do apartado “recorda, investiga, debate”. 

• Resolución dos exercicios de léxico. 

• Resolución dos exercicios sobre aspectos morfosintácticos e tradución de oracións con aplicación 

dos mesmos. 

• Tradución dos textos propostos, con análises do vocabulario, relacións gramaticais, illamento de 

oracións, recoñecemento das formas gramaticais e das relacións sintácticas das mesmas. 

• Selección, comentario e aprendizaxe do vocabulario máis frecuente e de cadros gramaticais que 

deben memorizar os alumnos, reducidos a contidos mínimos. 

3.- Actividades de síntese e resumo: 

• Análise e comentario do texto: comentario gramatical completo do texto traducido, e relacións 

existentes entre tódalas partes e apartados do texto. 

• Visualización da materia lingüística e cultural incluída  en cada unidade mediante gráficos, 

paradigmas, esquemas, mapas, etc. 

4.- Actividades de consolidación, recuperación e ampliación: 

• Ó final realizaranse actividades sobre os catro apartados en que se estrutura cada unidade: Legado, 

Léxico, Lingua e Textos partindo dun texto. A finalidade é afianzar os contidos lingüísticos, culturais e léxicos 

traballados na unidade; atender a aqueles alumnos que teñan problemas na asimilación dos diversos 

contidos; e profundar en diversos temas presentes no texto por parte daqueles alumnos coa adquisición 

óptima dos obxectivos. 

5.- Actividades de avaliación: 

Realizaranse probas orais ou escritas co fin de analizar a consecución ou non dos obxectivos propostos ós alumnos ó 
principio de cada unidade. 

 

6.2 Estratexias para a adquisición das competencias clave 

      A descrición das relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación na educación secundaria 
obrigatoria e no bacharelato será a establecida de conformidade coa Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se 
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describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

    As competencias clave están ligadas a un desempeño eficaz nun contexto determinado. As situacións de 
aprendizaxe deseñadas para o seu desenvolvemento deberán incorporar tarefas que contextualicen as aprendizaxes e 
que permitan avanzar en máis dunha competencia ao mesmo tempo. O enfoque metodolóxico deberá sustentarse nas 
referidas situacións de aprendizaxe, coa finalidade de que os contidos se convertan en coñecementos aplicables con 
eficacia. Neste deseño é responsabilidade do centro docente e do profesorado a adecuada selección da metodoloxía, 
que deberá ser variada e adecuada ás características e aos ritmos de aprendizaxe dos alumnos e das alumnas. 

(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). 

 

MATERIA 

LATÍN 4º ESO 

COMPETENCIA CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LONGO DA COMPETENCIA CLAVE 

Comunicación 
lingüística (CCL) 

   A través da lectura comprensiva de textos variados, da busca e tratamento da información 
obtida, así como a síntese para a expresión oral e escrita. A lectura comprensiva dunha 
realidade certamente afastada do contorno do alumno, a comprensión duns conceptos 
totalmente novos e a necesidade ineludíbel de aprender a expresalos dunha forma ordenada ten 
un valor moi estimábel. 

  Pero se por algo destaca esta materia no eido da lingua é por ser un instrumento para a 
adquisición e ampliación dun léxico baseado nos termos que se expliquen ao longo do curso. A 
introdución breve ao estudo diacrónico das linguas, incluído entre os obxectivos, contribuirá a 
unha percepción máis matizada do que é un sistema lingüístico. 

Os descritores que priorizaremos serán: 

1. Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

2. Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

3. Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita 
atenta ao interlocutor... 

4. Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas 
situacións comunicativas. 

5. Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para darlle un mellor uso. 

6. Na medida do posible e no marco de traballo en proxectos europeos, manter conversacións 
noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos. 

8. Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou de 
materias diversas. 

9. Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos de diversa 
índole. 

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 
(CMCCT) 

    Aplicar a lóxica interna da tradución, aplicar a lóxica da tradución de oracións sinxelas do latín 
á lingua propia e realizar actividades que impliquen interpretar e expresar con precisión, 
informacións, datos e argumentacións. 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

1. Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao exercicio 
físico. 

2. Xerar criterios persoais en torno á visión social da estética do corpo humano fronte ao seu 
coidado saudable. 

3. Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

4. Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante en 



 

distintos ámbitos (biolóxico, físico, químico, tecnolóxico, xeográfico...). 

Competencia 
dixital (CD) 

  Mediante o uso crítico da rede como fonte de información realizando prácticas diversas para 
aprender a recoller, seleccionar e analizar a información en internet, o emprego de aplicacións 
informáticas para a elaboración de documentos de aula, o apoio dos contidos de cada unidade 
didáctica con presentacións en formato Power Point e o uso de exercicios interactivos que 
permitan una práctica en soporte dixital dos contidos traballados na aula. 

Para iso, nesta área traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

1. Empregar varias fontes para a busca de información. 

2. Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

3. Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios tecnolóxicos.4. 
Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 

5. Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

6. Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 

Aprender a 
aprender (CAA) 

    O estudo desta materia contribúe a que o alumno sexa consciente de que ao longo da historia 
da humanidade o home sempre estivo a aprender e baseou a aprendizaxe nos coñecementos 
anteriores. Esta competencia supón ter ferramentas que faciliten a aprendizaxe, pero tamén ter 
unha visión estratéxica dos problemas e saber prever e adaptarse aos cambios que se producen 
cunha actitude positiva. O estudo dos elementos básicos das linguas grega e latina permitirá un 
desenvolvemento do pensamento lóxico, da habilidade para organizar a aprendizaxe, da 
autonomía e a reflexión, da recuperación de datos mediante a memorización, contribuíndo deste 
xeito á adquisición desta competencia. 

Os descritores que adestraremos son: 

1. Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

2. Xestionar os recursos e motivacións persoais a favor da aprendizaxe. 

3. Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

4. Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependente... 

5. Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 
resultados Intermedios. 

6. Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

Competencias 
sociais e cívicas 
(CSC) 

   O coñecemento das institucións e o modo de vida dos gregos e romanos como referente 
histórico de organización social, participación dos cidadáns na vida pública e delimitación dos 
dereitos e deberes dos individuos e das colectividades, no ámbito e no contorno dunha Europa 
diversa unida en moitos aspectos pola cultura grecolatina. Paralelamente, o coñecemento das 
desigualdades existentes nesa sociedade favorece unha reacción crítica ante a discriminación 
pola pertenza a un grupo social ou étnico determinado, ou pola diferenza de sexos. Implícase así 
o alumnado nunha actitude de valoración positiva da participación cidadá, da negociación e da 
aplicación de normas iguais para todos como instrumentos válidos na resolución de conflitos. 
Doutra parte, se o traballo é cooperativo, impúlsase o respecto pola diferenza de criterios e pola 
liberdade de expresión. 

Os descritores que adestraremos son os seguintes: 

1. Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

2. Recoñecer a riqueza que supón a diversidade de opinións e ideas. 

3. Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

4. Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

5. Respectar os distintos ritmos e potencialidades. 

6. Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 

   O estudo dos elementos básicos das linguas grega e latina, na medida en que propicia a 
disposición e a habilidade para organizar a aprendizaxe, para planificar, seleccionar e avaliar 
distintas posibilidades que permitan tomar decisións, o traballo cooperativo e a posta en común 
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emprendedor 
(CSIEE) 

dos resultados implica valorar as achegas doutros compañeiros, aceptar posíbeis erros e 
comprender a forma de corrixilos fomentando as posibilidades de mellora e o afán de 
superación. 

Os descritores que adestraremos son: 

1. Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

2. Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

3. Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 

4. Dar prioridade á consecución de obxectivos de grupo fronte a intereses persoais. 

5. Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 

6. Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

7. Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

Conciencia e 
expresións 
culturais (CCEC) 

  Foméntase mediante o coñecemento dos fundamentos da literatura clásica, da arquitectura, da 
escultura, da arte, en xeral, como un sustento teórico que supón o comezo do aprecio e do goce 
da arte como produto da creación humana e como testemuño da historia. O coñecemento dos 
restos arqueolóxicos do contorno debe axudar a aprender a valorar as obras do pasado e a 
apreciar os esforzos pola súa conservación. Cóntase, así, con referencias para facer unha 
valoración crítica de creacións artísticas posteriores inspiradas na cultura e na mitoloxía 
grecolatinas, ou das mensaxes difundidas polos medios de comunicación que, en moitos casos, 
toman a súa base icónica do repertorio clásico. 

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

1. Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

2. Apreciar a beleza das expresións artísticas e do cotián. 

3. Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

4. Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural nas súas distintas vertentes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica...), e cara ás persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

 

MATERIA 

LATÍN 2º BACH 

COMPETENCIA CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LONGO DA COMPETENCIA CLAVE 

Comunicación 
lingüística (CCL) 

  Esta materia, ó tratarse dunha lingua, contribúe ao logro desta competencia en tódolos 
bloques do currículo. 

- Acceso a textos literarios traducidos como fonte de aprendizaxe e disfrute. 

-Comprensión da compoñente lingüística da propia lingua e de linguas estranxeiras. 

- Comprensión e expresión correcta de textos diversos que permiten unha mellor interacción 
social. 

- Contextualización do acto comunicativo nas súas diferentes modalidades. 

- Desenvolvemento de distintos rexistros lingüísticos e a súa correcta aplicación. 

- Desenvolvemento da capacidade crítica ante a mensaxe e o seu contido. 

- Facilidade para a aprendizaxe de linguas estranxeiras e a comunicación oral e escrita nas 
mesmas. 

- Fomento da capacidade creativa lingüística. 

- Melloría na comprensión e na emisión de mensaxes orais e escritas. 

- Melloría na motivación da aprendizaxe a partir da melloría na comprensión e expresión 
lingüística. 

- Preparación para un mellor acceso a diferentes culturas e, en consecuencia, a unha mellor 
comprensión da diversidade cultural do mundo actual. 

- Preparación para un mellor acceso ao coñecemento mediante a lectura de textos orixinais. 



 

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCCT) 

  A contribución da materia de Latín a esta competencia céntrase en especial en desenvolver 
aspectos esenciais da formación dos alumnos, como son: 

- Desenvolvemento da capacidade crítica e análise razoado de problemas e situacións. 

- Capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para describir e 
interpretar fenómenos, feitos e situacións en distintos contextos. 

- Desenvolvemento de destrezas para a emisión de xuízos razoables e argumentados 
fundados nos datos que se manexan. 

- Fomento de valores relacionados co rigor argumental, a veracidade e responsabilidade dos 
xuízos e as conclusións emitidas. 

- Desenvolvemento de aspectos de cuantificación de obxectos, relacións e situacións. 

- Análise de espazo e forma mediante a interpretación de patróns, elaboración e lectura de 
mapas, interpretación de obxectos, etc. 

- Interpretación de relacións temporais de obxectos e circunstancias. 

- Desenvolvemento do pensamento científico mediante a aplicación de métodos propios da 
disciplina. 

- Promoción da investigación científica e achegamento aos métodos que lle son propios. 

- Elaboración de xuízos críticos sobre o desenvolvemento científico e tecnolóxico ao longo da 
historia. 

- Fomento de destrezas no uso das tecnoloxías. 

- Capacidade de transmisión axeitada dos coñecementos mediante o uso correcto da linguaxe 
propia da materia. 

Competencia dixital 
(CD) 

  Na materia de Latín, preténdese que o alumnado busque información de xeito crítico e 
sistemático; por iso esta competencia lograrase sobre todo cando acuda ao dicionario e teña 
que escoller o significado axeitado en cada momento dunha palabra latina; ou cando relacione 
palabras da mesma familia etimolóxica; ou cando encadre os autores da literatura coas súas 
obras no seu contexto cultural.. Deste xeito, a utilización das tecnoloxías dixitais na materia 
tradúcese nunha contribución clara ao desenvolvemento desta competencia: 

- Coñecemento e emprego das principais aplicacións informáticas relacionadas co acceso á 
información, a súa elaboración e emprego para a comunicación, así como a creación de 
contidos. 

- Fomento do traballo colaborativo. 

- Busca de información mediante motores de busca. 

- Análise e interpretación crítica da información obtida mediante as tecnoloxías dixitais. 

- Capacidade de transformación da información obtida de fontes dixitais e o seu 
almacenamento en formatos correctos. 

- Creación de contidos en distintos formatos (imaxe, texto, audio, etc.). 

- Acceso e contribución ao coñecemento de dominio ( wiki ). 

- Presentación de contidos en formatos dixitais e correcta elección da aplicación máis axeitada 
en función do contido e o receptor da mensaxe. 

Aprender a 
aprender (CAA) 

 A materia de Latín debe contribuír de maneira especial ao desenvolvemento desta 
competencia, potenciando nos alumnos a capacidade de iniciar, organizar e manterse na 
aprendizaxe; e iso conséguese motivando ao alumno na curiosidade pola materia, de xeito 
que el mesmo se sinta protagonista da súa aprendizaxe: 

- Motivación por aprender. 

- Organización e xestión da propia aprendizaxe. 

- Coñecemento e autonomía no propio proceso de aprendizaxe. 

- Xestión de tarefas: estratexias de planificación, elaboración, supervisión e resultados. 

- Capacidade de aprendizaxe en grupo. 

Competencias 
sociais e cívicas 

    O traballo e o coñecemento da propia evolución da sociedade romana supón unha 
contribución excelente a desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, máxime nunha 
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(CSC) sociedade como a actual, tan dinámica e complexa. E isto é así dada a diversidade de 
situacións e relacións que o estudo da sociedade e a historia de Roma ofrece ao alumno. 
Deste xeito, ese estudo e coñecemento contribuirá ao desenvolvemento desta competencia da 
seguinte maneira: 

- Capacidade para interpretar situacións e fenómenos sociais. 

- Desenvolvemento de actitudes de respecto nas relacións sociais dende o coñecemento da 
súa diversidade histórica. 

- Análise de situacións para a resolución de conflitos. 

- Afianzamento de valores democráticos e de participación na sociedade. 

- Contribución á mellora das institucións dende o coñecemento da súa historia. 

- Conciencia de participación na sociedade actual dende o coñecemento da historia da 
organización do traballo e das relacións laborais. 

- Desenvolvemento de actitudes pola igualdade e a non discriminación entre homes e mulleres 
e entre diferentes grupos étnicos ou culturais, dende o estudo da súa evolución histórica. 

- Comprensión da realidade socioeconómica e de identidade cultural das sociedades actuais 
dende unha perspectiva histórica e cultural. 

- Aprendizaxe crítica de conceptos como cidadanía, Estado, democracia, xustiza e igualdade. 

- Respecto reflexivo e crítico ante as diferenzas existentes entre diferentes sistemas de 
valores. 

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor 
(CSIEE) 

  Teremos en conta que esta competencia implica basicamente a capacidade que ten o alumno 
para transformar as súas ideas en actos. Ao desenvolvemento do proceso que implica esa 
transformación contribúe a materia de Latín mediante: 

- Capacidade para pensar de forma creativa. 

- Recoñecemento de actitudes emprendedoras en personaxes históricos. 

- Fortalezas e debilidades de diferentes feitos históricos estudados (xestión de recursos, 
funcionamento de grupos humanos, valores, etc.). 

- Capacidade de análise, planificación, organización e xestión de tarefas. 

- Comunicación e presentación de proxectos. 

- Capacidade de traballo individual e en grupo. 

- Capacidade de autoavaliación. 

- Desenvolvemento do criterio propio e autonomía na xestión da aprendizaxe para acadar os 
obxectivos planificados polo alumno. 

Conciencia e 
expresións culturais 
(CCEC) 

   O coñecemento e achegamento á sociedade, á cultura, á literatura, ao pensamento e ás 
manifestacións artísticas da Roma antiga contribúe de maneira especial ao desenvolvemento 
desta competencia: 

- Coñecemento do legado cultural e artístico da Roma antiga 

- Aprezo e valoración crítica das diferentes manifestacións culturais e artísticas. 

- Análise do legado cultural e artístico da Roma antiga como elemento fundamental da cultura 
europea. 

- Contribución á capacidade de comprensión e expresión artística do alumno. 

- Desenvolvemento do interese polas manifestacións culturais e artísticas. 

-Coñecemento de autores, obras, xéneros e estilos das diversas manifestacións artísticas 
romanas e o seu influxo nas manifestacións culturais e artísticas ao longo da historia ata a 
cultura e a arte 

contemporánea. 

- Desenvolvemento de valores relativos á conservación do patrimonio e aprezo polo herdo 
cultural e artístico. 



 

6.3 Materiais e recursos didácticos 

MATERIA CURSO LIBRO DE TEXTO OUTROS MATERIAIS E RECURSOS 

LATÍN  4º ESO ▪ Utilizaranse os libros de 
texto, Latín 4º ESO, ed. 
Santillana, Edebé e 
Casals, como guía e 
punto de partida. 

▪ Caderniño elaborado pola profesora 

▪ Mapas, esquemas e imaxes presentados na aula a 
través dun portátil e un proxector. 

▪ A comedia a cuxa representación se acuda no Festival 
de teatro grecolatino (aínda non se coñece o programa 
definitivo). 

▪ Artigos de xornais e de revistas especializadas como 
Historia, Clio, etc. 

▪ Grimal, P., Diccionario de mitología griega y romana, 
Paidós, Barcelona, 1994 (artigos seleccionados). 

▪ -Ovidio, Metamorfosis, Cátedra, Madrid, 1995 (pasaxes 
seleccionadas). 

▪ - Jenkins, I., La vida cotidiana en Grecia y Roma, Akal, 
Madrid, 1998 (capítulos escollidos) - 

LATIN 2º BACH ▪ Utilizaranse os libros de 
texto, Latín I e II, ed. 
Santillana, Oxford e 
Rodeira, como guía e 
punto de partida. 

▪ Empregarase o dicionario Vox, Latino-Español, 
Español-Latino. 

▪ Elementos auxiliares de mapas, esquemas e imaxes 
presentados na aula a través dun portátil e un 
proxector. 

▪ As lecturas dos autores de literatura latina mencionados 
nos contidos: 

- Tito Livio. Lectura: “A violación de Lucrecia” de Ab 
urbe condita. 

- Cicerón. Lectura: Fragmento da primeira 
Catilinaria. 

- Ovidio. Lectura: Metamorfoses: “Apolo e Dafne”, 
“Deucalión e Pirra” e “Píramo e Tisbe”. 

- Catulo. Lectura: Carmina: “Poemas a Lesbia”. 

- Plauto. Lectura: A comedia a cuxa representación 
se acuda no Festival de teatro grecolatino (aínda 
non se coñece o programa definitivo). 

▪ Manuais de exercicios de reforzo de etimoloxías 
grecolatinas (Manual de etimologías grecolatinas, 
Heriberto Camacho y otros. Edit. Noriega; Etimologías 
latinas del español, Agustín Mateos. Edit. Esfinge). 

▪ Equipos auxiliares de reprografía, proxección ou 
audición. 

7. Elementos que garanten unha avaliación obxectiva 

MATERIA CURSO 

LATIN 2º BACH 

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL E ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS  

    O alumnado ten que ter coñecementos previos de lingua galega ou castelá necesarios para poder comprender os 
elementos da morfoloxía e sintaxe e tradución necesarios para afrontar o estudo do Latín  II, referidos sobre todo á 
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sintaxe. Por iso, antes de comezar unha lección nova de morfoloxía ou sintaxe, o profesor ten que facer unha entrevista 
a cada alumno para saber os coñecementos que ten, en galego ou castelán, sobre o tema a tratar, co fin de asentar 
firmemente os coñecementos que se pretenden adquirir. 

  Esta entrevista será oral e non sobrepasará os cinco minutos iniciais. 

  No bloque de literatura e no bloque de léxico (aforismos) non hai coñecementos previos, xa que é materia nova para o 
alumnado. 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

   A avaliación ha de ser individualizada (para que dea resposta ás características de cada alumno con vistas á 
consecución dos obxectivos), integradora (debe ter en conta os diversos tipos de contidos ), cualitativa (proporcionar 
información sobre a situación do proceso de ensinanza no alumno), orientadora (debe identificar as melloras ou 
dificultades no alumno, detectando as causas e reconducindo o proceso) e continua (ha de terse en conta a evolución 
do alumno ó final do proceso).  

   Para que a avaliación sexa formativa, convén recoller información diaria do proceso evolutivo do alumno en canto á 
consecución dos obxectivos.  

   Ó final de cada avaliación ou de cada tema tratado han de terse en conta os resultados conseguidos en función dos 
obxectivos propostos e dos contidos tratados. Nesta modalidade de avaliación sumativa han de terse en conta os 
criterios de cualificación fixados. 

      Basicamente faranse probas escritas, individuais, nas que sempre figurarán, de forma directa ou indirecta, 
preguntas sobre a materia anteriormente vista. Sen embargo, ao logo do proceso o profesor tenlle feito aos alumnos 
moitas preguntas orais; as respostas positivas hanse ter en conta para poder mellorar a nota da proba escrita na 
avaliación trimestral ou final. 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

50 % do esixido pola CIUGA 

- Traducir correctamente un texto sinxelo de Eutropio ou de Fedro. 

- Dominar os temas de literatura propostos pola CIUGA. 

- Estudar a lista de prefixos e sufixos propostos pola CIUGA. 

- Saber a lista de locucións latinas propostas pola CIUGA. 

- Saber a lista dos topónimos propostos pola CIUGA. 

 

Bloque 2: 

• Morfoloxía nominal e pronominal. 

• Morfoloxía verbal: verbos regulares e irregulares. Formas nominais do verbo (participio, infinitivo, xerundio, 
xerundivo e supino) 

Bloque 3: 

• Tipos de oracións e construcións sintácticas. 

• Análise sintáctica 

• Oracións coordinadas e subordinadas. 

Bloque 4: 

• Literatura: teatro, historiografía, oratoria, poesía épica, poesía lírica e elexíaca. 
 

Bloque 5: 

• Tradución e interpretación de textos latinos orixinais (Eutropio ou Fedro) 

Bloque 6: 

• Locucións e expresións latinas incorporadas a nosa lingua. 

• Toponimia galega. 

• Composición e derivación. 



 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

  As técnicas ou procedementos para obter información no proceso de avaliación van a ser variadas e incluirán entre 
outras as seguintes: 

OBSERVACIÓN.- Atención ó proceso de aprendizaxe dos alumnos, dirixida a seleccionar información de acordo cos 
indicadores previamente fixados. 

INTERROGACIÓN.- Preguntar directamente aquilo que se desexa saber mediante entrevista ou cuestionario. 

ANÁLISE DE TAREFAS.- É unha fonte de información proveitosa e útil que implica unha enorme motivación. 

  Estes tres procedementos citados serán os máis utilizados, pois coidamos que é nesta materia, onde hai relativamente 
poucos alumnos hoxe en día, na que se poden utilizar con bastante fiabilidade; sen embargo, para que os alumnos 
vexan entre eles que os estamos avaliando con obxectividade e que poidan contrasta-los resultados, e para que quede 
constancia da avaliación a nivel oficial, tamén temos que recorrer á 

PROBAS ESCRITAS, que se lles ensinarán corrixidas. 

Ó seren poucos alumnos na aula, facilítase tamén o proceso da avaliación das actividades propostas e a avaliación da 
programación en xeral, pois hase de ir adaptando forzosamente ó rendemento dos alumnos que o profesor  percibe día 
a día. Pódese dicir que cada día de clase ten un momento para avaliación. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

- Exames e probas escritas......................................................................................75 % 

  Cada proba valorarase de 0 a 10 e constará de preguntas prácticas de: 

         - Tradución dun texto clásico adecuado.................................... 4 puntos 

         - Análise morfosintáctico .........................................................  1 punto 

         - Literatura Latina .................................................................... 2,5 puntos 

 -Léxico latino (Topónimos e Latinismos) e formación de palabras (derivación e composición) 
.......................................................................................................... 2,5 puntos  

 

- Séguense os criterios de cualificación do modelo actual de cualificación das ABAU 

- Realizaranse dous exames parciais por trimestre que farán media ao 50% 

 

- Actividades realizadas na casa e traballos entregados...................................... 15% 

 Valoraranse de 0 a 10 puntos que os alumnos teñan todas as actividades feitas e corrixidas, as lecturas dos temas de 
literatura rematadas e os traballos de cada trimestre entregados dentro do prazo. 

 

- Actividades realizadas na aula e probas orais ................................................... 10% 

- Valoraranse de 0 a 10 puntos as prácticas feitas na aula, tendo en conta a atención e a ansia por saber facer así como 
a participación nas intervencións orais, procurando que todo o alumnado o faga ao longo do trimestre. 

 

► A avaliación será continua, isto é, a nota final do curso será calculada seguindo as seguintes porcentaxes: 1º 
trimestre: 20%, 2º trimestre: 30%; 3º trimestre: 50%. 

  Tras o resultado do primeiro trimestre, poderán efectuarse cambios na baremación e no número de exames por 
avaliación, sempre en función da dinámica da clase e informando previamente ao alumnado dos mesmos. 

                                                                   CUALIFICACIÓN FINAL 

    Dado que a avaliación é continua é progresiva, a cualificación final corresponderase ca da tercera avaliación/ ordina-

ria, sempre que esta sexa positiva. Os alumnos que non teñan aprobada a avaliación ordinaria deberán presentarse a 

unha proba global extraordinaria moi similar á proba da avaliación ordinaria. 

                                 PROCEDEMENTO DE RECUPERACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA 

    O alumnado de Bacharelato realizará as correspondentes probas extraordinarias. 
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                                                  PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN FINAL 

   Neste curso a materia redúcese á tradución de textos, morfoloxía e sintaxe, literatura e léxico. Para aprobar a materia, 
o alumnado debe ter cualificacións positivas nos catro apartados. Os apartados de literatura e léxico adoitan resultarlles 
fáciles. Por iso, de teren aprobados algún ou os dous na avaliación ordinaria, quedaríanlles aprobados definitivamente, 
e a avaliación extraordinaria só se faría sobre os apartados de tradución e morfosintaxe. Constaría dunha proba escrita 
na que se aplicarían os mesmos criterios de cualificación que na avaliación ordinaria. 

Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC 

lectivo en 2º BAC (Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade) 

 

Metodoloxía 

Aplicaremos a metodoloxía empregada ao longo do curso, pero no caso do alumnado que pre-

cise apoio e reforzo farémoslo de xeito máis personalizado e enfocado a superación da avalia-

ción extraordinaria, atendendo as necesidades máis específicas de cada estudante. Prepara-

ción das probas ABAU para os alumnos que se presenten a elas. 

Actividades tipo Repaso das actividades realizadas ao longo do curso en relación aos contidos mínimos. Fichas 

de reforzo e textos escollidos para preparar a proba extraordinaria. Realización de probas 

ABAU 

Materiais e recursos Materiales elaborados pola profesora. Fichas de reforzo e ampliación. Probas de preparación 
de ABAU. 

 

MATERIA CURSO 

LATÍN 4º ESO 

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL E ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS 

   O alumnado ten que ter coñecementos previos de lingua galega ou castelá necesarios para poder comprender os 
elementos da morfoloxía e sintaxe e tradución necesarios para afrontar o estudo do Latín, referidos sobre todo á 
sintaxe. Por iso, antes de comezar unha lección nova de morfoloxía ou sintaxe, o profesor ten que facer unha entrevista 
a cada alumno para saber os coñecementos que ten, en galego ou castelán, sobre o tema a tratar, co fin de asentar 
firmemente os coñecementos que se pretenden adquirir. 

   Esta entrevista será oral e non sobrepasará os cinco minutos iniciais. 

   No bloque de cultura e no bloque de léxico (evolución fonética) non hai coñecementos previos, xa que é materia nova 
para o alumnado. 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

   A avaliación ha de ser individualizada (para que dea resposta ás características de cada alumno con vistas á conse-

cución dos obxectivos), integradora (debe ter en conta os diversos tipos de contidos), cualitativa (proporcionar informa-

ción sobre a situación do proceso de ensinanza no alumno), orientadora (debe identificar as melloras ou dificultades no 

alumno, detectando as causas e reconducindo o proceso) e continua (ha de terse en conta a evolución do alumno ó 

final do proceso).  

    Para que a avaliación sexa formativa, convén recoller información diaria do proceso evolutivo do alumno en canto á 
consecución dos obxectivos.  

   Ó final de cada avaliación ou de cada tema tratado han de terse en conta os resultados conseguidos en función dos 
obxectivos propostos e dos contidos tratados. Nesta modalidade de avaliación sumativa han de terse en conta os 
criterios de cualificación fixados. 

     Basicamente faranse probas escritas, individuais, nas que sempre figurarán, de forma directa ou indirecta, preguntas 



 

sobre a materia anteriormente vista. Sen embargo, ao logo do proceso o profesor tenlle feito aos alumnos moitas 
preguntas orais; as respostas positivas hanse ter en conta para poder mellorar a nota da proba escrita na avaliación 
trimestral ou final. 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

O 50% dos contidos desglosados nas unidades didácticas 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

As técnicas ou procedementos para obter información no proceso de avaliación van a ser variadas e incluirán entre 
outras as seguintes: 

OBSERVACIÓN.- Atención ó proceso de aprendizaxe dos alumnos, dirixida a seleccionar información de acordo cos 
indicadores previamente fixados. 

INTERROGACIÓN.- Preguntar directamente aquilo que se desexa saber mediante entrevista ou cuestionario. 

ANÁLISE DE TAREFAS.- É unha fonte de información proveitosa e útil que implica unha enorme motivación. 

  Estes tres procedementos citados serán os máis utilizados, pois coidamos que é nesta materia, onde hai relativamente 
poucos alumnos hoxe en día, na que se poden utilizar con bastante fiabilidade; sen embargo, para que os alumnos 
vexan entre eles que os estamos avaliando con obxectividade e que poidan contrasta-los resultados, e para que quede 
constancia da avaliación a nivel oficial, tamén temos que recorrer á 

PROBAS ESCRITAS, que se lles ensinarán corrixidas. 

  Ó seren poucos alumnos na aula, facilítase tamén o proceso da avaliación das actividades propostas e a avaliación da 
programación en xeral, pois hase de ir adaptando forzosamente ó rendemento dos alumnos que o profesor  percibe día 
a día. Pódese dicir que cada día de clase ten un momento para avaliación. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

- Exames e probas escritas ..................................................................................................... 75% 

- Cada proba valorarase de 0 a 10 e constará de preguntas prácticas de análise morfolóxica (2 puntos), morfosintáctica 
e tradución (6 puntos) e preguntas teóricas de cultura e léxico (evolución fonética e formación de palabras) (2 puntos). 

- Cualificarase coa seguinte puntuación cada parte das probas: 

   Tradución e análise morfosintáctica: 6 puntos (3 puntos tradución e 3 puntos análise) 

   Morfoloxía nominal e verbal: 2 puntos 

   Léxico (evolución fonética e formación de palabras): 1 punto 

   Cultura: 1 punto 

 

- Actividades realizadas na casa e traballos entregados...................................................... 15% 

- Valoraranse de 0 a 10 puntos que os alumnos teñan o caderno ao día con todas as actividades feitas e corrixidas e os 
traballos de cada trimestre entregados dentro do prazo. 

 

- Actividades realizadas na aula, probas orais e actitude do alumno na aula..................... 10% 

- Valoraranse de 0 a 10 puntos as prácticas feitas na aula, tendo en conta a atención e a ansia por saber facer así como 
a participación nas intervencións orais, procurando que todo o alumnado o faga ao longo do trimestre. 
 

► A avaliación será continua polo que a nota final do curso será calculada seguindo as seguintes porcentaxes: 1º 
trimestre: 20%, 2º trimestre: 30%; 3º trimestre: 50%. 

     Tras o resultado do primeiro trimestre, poderán efectuarse cambios na baremación e no número de exames por 
avaliación, sempre en función da dinámica da clase e informando previamente ao alumnado dos mesmos. 

CUALIFICACIÓN FINAL 

        Se a cualificación é positiva na terceira avaliación parcial, a nota final será a mesma que nesta, pero o alumno/a 

poderá mellorar a súa cualificación final ata 1 punto se realiza as actividades de reforzo e ampliación previstas antes da 
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avaliación final na ESO. 

   PROCEDEMENTO DE RECUPERACIÓN DA 3ª AVALIACIÓN  

       O alumnado que non obteña unha cualificación positiva na terceira avaliación parcial realizará actividades de refor-

zo e unha proba dos contidos mínimos do curso antes da avaliación final na ESO.  

 

                                                          PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN FINAL  

      Neste curso a materia redúcese á tradución de textos, morfoloxía e sintaxe, cultura e léxico. Para aprobar a mate-

ria, o alumnado debe ter cualificacións positivas nos catro apartados. Os apartados de cultura e léxico adoitan resul-

tarlles fáciles. Por iso, de teren aprobados algún ou os dous na 3ª avaliación parcial, quedaríanlles aprobados definiti-

vamente, e a avaliación final só se faría sobre os apartados de tradución e morfosintaxe. Constaría dunha proba escrita 

na que se aplicarían os mesmos criterios de cualificación que na 3ª avaliación parcial. 

 

Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 3º avaliación parcial e a avaliación final na ESO 

(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)  

 

 

Metodoloxía 

Aplicaremos a metodoloxía empregada ao longo do curso, pero no caso do alumnado que pre-

cise apoio e reforzo farémoslo de xeito máis personalizado e enfocado a superación da proba 

restante, atendendo as necesidades máis específicas de cada estudante. No caso do alumna-

do que acadou os obxectivos na tercera avaliación parcial faremos actividades de ampliación e 

reforzo. 

 

Actividades tipo Apoio e reforzo: repaso de actividades realizadas ao longo do curso en relación aos contidos 

mínimos de cada materia. 

 

Materiais e recursos Faremos uso nas actividades de reforzo e ampliación dos correspondentes libros de texto e 

material proporcionado pola profesora. 

 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN DO DEPARTAMENTO ANTE UNHA RECLAMACIÓN DE NOTA FINAL  

   Con independencia do nivel do que se trate, este departamento considera necesario fixar uns criterios de actuación 
ante unha posible reclamación de nota final. A actuación do departamento responderá ao seguinte procedemento: 

1. Estudo da(s) causa(s) alegada(s) de reclamación. Comprobación de que se respectaron os prazos de presentación. 

2.Análise das cualificacións emitidas.  

3. Valoración dos traballos (se fose o caso) e das probas obxectivas realizadas polo alumno/a. 

4. Comprobación de que os contidos se axustan á programación. 

5. Comprobación da correcta aplicación dos criterios de cualificación e corrección. 

6.Emisión de informe/ditame do departamento sobre a reclamación, ratificando ou rectificando a nota outorgada.  

7. Recollida en acta dos puntos esenciais do procedemento de actuación e dos seus resultados.  

 



 

8.Traslado á xefatura de estudos da documentación pertinente. 

8. Medidas de atención á diversidade 

PROCEDEMENTO PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 

    Establecer unha avaliación inicial, que se poida facer conxuntamente, en caso necesario, co departamento de orien-
tación do centro, que mostre o nivel de coñecementos de cada alumno e a súa madureza intelectual. Concretamente 
trataranse de precisar os seguintes extremos: 

- capacidade lectora comprensiva de textos que presenten distintos temas. 

- competencia lingüística verbal e escrita (corrección sintáctica e ortográfica e amplitude de vocabulario). 

- comprensión de fenómenos históricos universais e grao de erudición sobre eles. 

   A quen manifeste un grao especialmente elevado de coñecementos e madureza intelectual, procurarase atender 
individualmente proporcionándolles textos máis complexos. Na aula manteríase con eles o mesmo tipo de relación que 
co resto do alumnado. 

    A quen manifeste un grao particularmente notable de atraso fronte ao grupo, pero que sexa posible, nos primeiros 
meses do grupo, poñerse ao mesmo nivel cos demais, variaráselles ao principio a intensidade do programa mediante: 

   -  Redución e simplificación dos textos de lectura e comentario. 

  -  Avaliar frecuentemente o proceso de recuperación das diferencias que padecen con respecto ao grupo; se non se 
reducen, acordar medidas compensatorias co equipo de orientación do centro. 

-  Se fora pertinente procurar que se tomen na aula as medidas precisas para adaptar o espazo físico a persoas con 
algunha discapacidade. 

   Hai que ter en conta que podemos atopar alumnos con necesidades educativas especiais, entendéndose por tales 
as de tipo temporal ou permanente que estean asociadas á historia persoal e escolar, ou debidas tanto a condicións 
de sobredotación intelectual coma a calquera discapacidade ou a situacións sociais ou culturais desfavorecidas, que 
pola súa especificidade supoñan diferenzas significativas non acceso ordinario ou currículo e, polo tanto, requiran de 
apoios e atencións educativas específicas. Neste caso recurrirase ao apoio e asesoramento do Departamento de 
Orientación do centro, que será quen determine se será necesario adoptar medidas de atención a diversidade especí-
ficas, tales como reforzo educativo ou adaptación curricular segundo o disposto na Orde de 6 de outubro de 1995 que 
regula as A.C. no Bacharelato. O mesmo cabe dicir no suposto de alumnos procedentes da inmigración (Orde do 20 
de febreiro do 2004 que establece as medidas de atención ao alumnado estranxeiro) 

     A optatividade: xa sexa polos distintos intereses formativos do alumnado ou pola súa anterior formación (alumnado 
que non cursou cultura clásica, que o cursara en 3º e 4º e o que só o fixo nun curso da ESO, alumnos que non cursa-
ran Latín I en 1º de Bacharelato). 

MEDIDAS DE REFORZO EDUCATIVO PARA O ALUMNADO QUE NON RESPONDA GLOBALMENTE AOS 
OBXECTIVOS PROGRAMADOS 

    Con carácter xeral a ensinanza debe ter unha natureza individualizada, que tome en consideración o punto de parti-
da de cada alumno, traballando na medida do posíbel de xeito particular sobre a súa motivación, os seus intereses e 
as súas capacidades de aprendizaxe. Neste sentido débese prestar atención especial ao alumnado con necesidades 
específicas de apoio educativo. De xeito ordinario adoptaranse unha serie de medidas encamiñadas a previr ou com-
pensar dificultades leves mediante a adecuación do currículo vixente, sen alterar ningún dos seus elementos prescriti-
vos, co fin de que a diversidade do alumnado acade as capacidades establecidas nos obxectivos do nivel. Neste sen-
tido tomaranse medidas como: 

- Concreción e disposición secuencial de obxectivos. 

- Organización de contidos en eidos integradores. 

- Equilibrio dos contidos. 

- Metodoloxías que favorezan a participación de todo o alumnado: aprendizaxe cooperativa, aprendizaxe seguida de 
cerca polo titor, maior participación, combinación de actividades (individual, por grupos, exposición, investigación, 
etc.), aprendizaxe autónoma, etc. 

- Diversificar procedementos de avaliación. 
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- Reforzar valores e determinadas capacidades de tipo afectivo. 

- A titoría como medida ordinaria de atención á diversidade. 

- Reunións periódicas do equipo docente. Seguimento de casos e intervención cando a situación o aconselle. 

- Outras medidas: ampliación e afondamento, recuperación, reforzo, adaptacións, etc. 

- Uso de diferentes recursos. 

     É posible que polas circunstancias persoais, sociais ou culturais dalgún alumno ou alumna sexa necesaria unha 
adaptación curricular significativa, o que implicará modificacións de elementos de prescrición do currículo como os 
obxectivos, contidos ou criterios de avaliación, aínda que esta medida só se tomará despois de explotar todas as posi-
bilidades ordinarias. A adopción deste proceder será autorizada por Inspección Educativa e tras este paso decidirase 
que elementos do currículo deberán ser modificados. Nestes casos, a avaliación axustarase aos criterios individuali-
zados establecidos na adaptación curricular, tendo sempre como referente os obxectivos da etapa á hora da promo-
ción. Estas medidas poderanse tomar nos seguintes casos, aínda que polo momento non se detectou ningún nas ma-
terias adscritas a este Departamento: 

– Alumnos con altas capacidades intelectuais. 

– Alumnos con necesidades educativas especiais. 

– Alumnos con integración tardía no sistema educativo. 

    Para o alumnado con dificultades de aprendizaxe, o departamento preparará e entregaralles un material de apoio 
para traballar durante os fins de semana e períodos de vacacións. Este material (que se elaborará determinando 
aqueles aspectos que o alumno non consegue facer, os contidos que hai que traballar e a metodoloxía que hai que 
utilizar) deberao presentar rematado á volta do período vacacional. Durante a clase poderán resolverse as súas dúbi-
das mentres o resto de compañeiros prepara outra actividade. O tipo de traballo que se preparará obedecerá a unha 
ampla gama de exercicios e actividades, estruturada da seguinte forma: 

a) Exercicios previos para comprender mellor a materia. 

b) Exercicios prácticos variados para desenvolver os contidos necesarios. 

c) Exercicios de repaso daqueles coñecementos menos adquiridos. 

                  d) No caso da materia de Latín, repaso de traducións realizadas para aprender a mecánica da interpreta-
ción de textos. Do mesmo modo, a aqueles alumnos que amosen un especial interese procurarase entregarlles mate-
rial (todo tipo de recursos materiais e recurso en rede) para ofrecerlles a posibilidade de profundar en aspectos con-
cretos do programa de contidos. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN E AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO CON ATENCIÓN DOMICILIARIA POR RAZÓNS 
MÉDICAS 

  O alumnado que, por razóns médicas xustificadas, non acuda ao centro de forma regular poderá seguir o transcurso 
da materia pola aula virtual onde poderá tanto atopar todos os contidos desenvolvidos na aula como poñerse en co-
municación coa profesora para preguntar as dúbidas e entregar as tarefas propostas. 

  A avaliación deste alumnado realizarase preferentemente de forma presencial, facilitándoselle a posibilidade de facer 
as probas escritas en horario de tarde. 

  En caso de que, por prescrición médica, o alumno/a non poida acudir ao centro nas datas marcadas, a avaliación 
será realizada de forma oral por vía telemática (Webex). 

9. Plan de recuperación de materias pendentes 

MATERIA CURSO 

LATÍN 2º BACH 

PROCEDEMENTO PARA DEFINIR A PROBA DE AVALIACIÓN 

a) Alumnos que seguen cursando a materia suspensa en niveis superiores, isto é, os alumnos matriculados en Latín II 
coa materia Latín I pendente. Estes alumnos terán que entregar dous traballos de tradución: un despois de Nadal e 
outro despois de Semana Santa. Por outra banda, dado que os contidos de Latín II inclúen os de Latín I o feito de 



 

aprobar dúas avaliacions de Latín II, máis os traballos entregados, automaticamente dá o aprobado de Latín I, cunha 
cualificación de 5. Se o alumno quixese acadar unha cualificación superior a 5 ou non entregase os traballos marcados, 
entón terá que se someter a dúas probas específicas: 
   1.Unha proba específica de morfoloxía, sintaxe e tradución. 
   2.Unha proba específica de cultura, formación de palabras e léxico e evolucción de palabras. 
Este exame deberá ser realizado obrigatoriamente por aqueles estudantes que suspendesen a primeira e/ou a segunda 
avaliación da materia de segundo. Os contidos da proba teórica serán os recollidos na presente programación. A proba 
da tradución estará conformada por un texto de nivel equivalente. A celebración destas probas terán que se producir 
nas seguintes datas: 
   - 1º parcial: finales do mes de Xaneiro. 
   - 2º parcial: primera semana de Maio 

 
b) Alumnado de cursos superiores que non seguen cursando a materia pendente (Latín I): o seu proceso de avaliación 
estará baseado en dous instrumentos: 
- Realización dun exame na convocatoria preceptiva de recuperación (maio), que terá un peso na nota final dun 60% 

- Entrega ao profesor a finais do mes de marzo dun caderno de actividades previamente deseñado e facilitado (outubro 
ou novembro) que servirá para a preparación do exame que vimos de citar (terá un peso dun 40% na nota final). 
 
c) Alumnos que repiten curso: superasen ou non estas materias no ano anterior, deberán cursalas nas mesmas 
condicións que os alumnos matriculados nelas por primeira vez. Tratarase na medida do posible de adaptar o traballo 
persoal e os contidos ás súas necesidades, de xeito que non repitan conceptos xa asimilados. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN - CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

▪ O alumnado coa materia de primeiro pendente (a) rexerase polas seguintes normas: 

▪ Dado que os contidos de Latín II inclúen os de Latín I o feito de aprobar dúas avaliacions de Latín II, máis os 
traballos entregados, automaticamente dá o aprobado de Latín I, cunha cualificación de 5. Se o alumno quixese 
acadar unha cualificación superior a 5 ou non entregase os traballos marcados, entón terá que se someter a dúas 
probas específicas descritas no apartado anterior. 

10. Elementos transversais 

    Os elementos transversais traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas 
das materias de cada etapa. 

COMPRENSIÓN LECTORA, ORAL E ESCRITA 

   A materia de Latín, polo tratamento continuo da análise sintáctica, das concordancias, da sintaxe a nivel de oracións e 
da tradución, incide maioritariamente sobre a comprensión escrita. O alumnado ha de facer traducións coherentes, ben 
cohesionadas e con corrección lingüística. Isto ten que implicar á comprensión oral e por ende á comprensión lectora. 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

     As tecnoloxías da información e da comunicación ofrecen novas e atractivas perspectivas no estudo da lingua e 
cultura latina que convén aproveitar, como o uso de metodoloxías interactivas no estudo da lingua, procura de textos, 
imaxes e vídeos na internet, ferramentas de presentación e comunicación de resultados, utilización de dicionarios en 
liña e aplicacións para móbil, etc. Neste senso, facilitarémoslle ao alumnado os medios precisos para que poida 
traballar no ordenador. Ao comezo do curso recompilamos información do alumnado sobre o uso das TIC e a 
dispoñibilidade de dispositivos e a totalidade conta con internet no seu domicilio, ordenador e smartphone. 

Os ámbitos de fomento das TIC por parte deste Departamento serán os seguintes: 

Uso do correo electrónico polo profesor para distribuír materiais entre o alumnado que no precisan ser impresos. 

- Utilización por parte do alumnado das súas contas de correo electrónico para o envío ao profesor de traballos e 
materiais non impresos. 

- Consulta e busca de información na internet, tanto na aula de informática durante os períodos lectivos como na 
biblioteca nos recreos ou na propia casa. 

- Utilización dos equipos informáticos da aula: ordenador . 
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- Utilización da aula virtual do IES como repositorio de actividades e información e para a realización de probas online. 

 

     No bloque de Cultura latina os alumnos poden facer pequenos traballos de investigación, que poden presentar en 
PowerPoint, ou noutro formato, e expoñelos na clase.  

CONTRIBUCIÓN ÁS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 

    Dado que todas as aulas onde se imparte esta materia dispoñen de proxector conectado a un ordenador, en algunha 
sesión utilizaremos Internet para ver traballos e explicacións ou exercicios de outros colegas que propoñen para un 
determinado tema. Hai actividades na rede no formato hotpotatoes e Jclik, que gustan e motivan ós alumnos. 

CONTRIBUCIÓN AO EMPRENDEMENTO 

  Tanto no traballo diario individual ou en grupo, como nos traballos de investigación propostos, o alumnado terá que 
asumir responsabilidades e dar conta delas, ser constante no traballo e superar as dificultades, dirimir a necesidade de 
axuda en función da dificultade da tarefa, coordinar o traballo de grupo e os tempos, contaxiar entusiasmo, priorizar a 
consecución de obxectivos grupais sobre os intereses persoais, encontrar posibilidades que outros non ven, optimizar 
recursos, asumir riscos no desenrolo das tarefas, etc. Todo este cúmulo de virtudes son as que se lles pide a unha 
persoa emprendedora; pois nas clases de latín pode empezar a sela. 

CONTRIBUCIÓN Á EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL 

   Dado que tratamos con grupos pouco numerosos, é doado lograr na aula un ambiente de respecto aos compañeiros, 
convivencia adecuada, compañeirismo, educación cívica. Logrado este obxectivo, tamén é fácil respectar outras 
crenzas, razas e maneiras de pensar, tal como se reflicte na Constitución española. Os textos que se traducen tamén 
poden aportar modelos de comportamento cívico dos protagonistas dentro da sociedade na que vivían. 

CONTRIBUCIÓN PARA A PREVENCIÓN DA VIOLENCIA, VIOLENCIA DE XÉNERO, VIOLENCIA CONTRA 
PERSOAS CON DISCAPACIDADE, VIOLENCIA TERRORISTA, RACISMO, XENOFOBIA 

   Ó seren grupos reducidos e dito todo o anterior, segundo a miña experiencia de bastantes anos, creemos que non fai 
falta deseñar actividades especiais para prever todos estes males que se citan neste título. Se fose o caso, habería que 
programar algo conxunto entre a Xefatura de estudios, o gabinete de Orientación, o Titor e o profesor de aula. 

                                                                    EDUCACIÓN EN VALORES 

  A materia Latín é susceptible de incorporar á súa programación practicamente tódolos temas transversais. Témola 
vantaxe de que coñecémola historia total do pobo romano, dende o seu inicio ata o seu final; polo tanto, o alumno 
comprenderá ó final do curso o positivo e mailo negativo, e sacará conclusións do que na nosa vida é ben facer, ou non 
está ben que se faga. 

Educación para a convivencia 
 Fomentar o diálogo como forma de solución de diferenzas, mediante a análise de problemas históricos de 
enfrontamentos ocorridos en Roma.  

Educación para a saúde 
 Resaltar os hábitos de saúde existentes entre os romanos e deducir consecuencias dos mesmos.  

Educación para a paz 
 Analizar e recoñecer nos textos as aportacións de personaxes de calquera ámbito do mundo latino no fomento 
da paz, das relacións entre os diversos pobos e a convivencia. 
 Apreciar e valorar a diversidade lingüística e cultural de Europa como mostra de convivencia entre pobos. 

Educación para a igualdade de sexos 
 Recoñecer nos textos clásicos situacións de discriminación por razón de sexo. 
 Reflexionar e sacar consecuencias das situacións observadas para evita-la discriminación. 

Educación ambiental 
 Deducir diante da postura dos romanos  sobre o universo, posicións de respecto ou desprezo ante a natureza. 
 Identificar  e respectar no entorno restos arqueolóxicos clásicos. 

Educación sexual 
 Analizar e comentar hábitos sexuais dos romanos dentro do seu contexto histórico e confrontalos coas 
concepcións actuais. 



 

Educación para Europa 
 Analizala pervivencia do latín en Europa. 
 Valora-la herdanza cultural de Roma no pensamento, cultura e literatura de Europa. 

Educación multicultural 
 Esperta-la interese pola cultura que Roma desenrolou e nos legou, subliñando as súas diferenzas e 
semellanzas con outras culturas, desenrolando así actitudes de respecto por outros pobos.  

CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

   Dende esta materia, e tendo en conta o Plan lector do centro, intentaranse levar a cabo propostas de traballo onde 
xurdan procesos implicados na competencia lectora. O tipo de enfoque que se lle dará dende a materia de Latín 
comporta a consecución dos seguintes: 
 
- Obxectivos : 
- Adquirir e consolidar o hábito lector e mellorar a competencia lectora individual, procurando favorecer o uso correcto 
oral e escrito das linguas empregadas habitualmente polos alumnos. 
- Conseguir as competencias curriculares: axuda na comprensión lectora de textos (ou outro material complementario) 
que deben manexar nas tarefas escolares, adquirindo un vocabulario propio de cada área. 
- Mellorar a expresión escrita, especialmente no que toca á ortografía, á puntuación e ao uso dun 
léxico preciso e variado. 
- Actividades : 
- Verificación do dominio de técnicas lectoras: fluidez, comprensión, expresión. 
- Identificación das ideas principais e secundarias dos textos. 
- Dominio de vocabulario específico. 
- Busca e síntese de información. 
- Elaboración de pequenos traballos ou redaccións sobre a información buscada, os textos e fragmentos entregados, 
artigos de xornais e revistas, etc. 
- Introdución de textos alternativos: mapas, esquemas, artigos de xornais, revistas dixitais, etc. 
 
- Metodoloxía : 
- Tipos de textos: continuos (narración, descrición, exposición, argumentación) e descontinuos (imaxes con texto, 
esquemas, mapas, etc. ). 
- Uso: lectura silenciosa/en voz alta e individual/colectiva. 
- Produción: extracción de datos, comprensión e expresión, reflexión sobre a forma e o contido, debate e elaboración de 
resumos, esquemas, traballos e comentarios. 
- Distribución temporal : 
Independentemente das lecturas e traballos que se encomenden para realizar na casa, na aula dedicaremos unha 
sesión ao mes a traballar os aspectos que se veñen de indicar. 
- Materiais: 

▪ 2º BACH: as lecturas dos autores de literatura latina mencionados nos contidos: 

- Tito Livio. Lectura: “A violación de Lucrecia” de Ab urbe condita. 

- Cicerón. Lectura: Fragmento da primeira Catilinaria. 

- Ovidio. Lectura: Metamorfoses: “Apolo e Dafne”, “Deucalión e Pirra” e “Píramo e Tisbe”. 

- Catulo. Lectura: Carmina: “Poemas a Lesbia”. 

- Plauto. Lectura: A comedia a cuxa representación se acuda no Festival de teatro grecolatino (aínda non se 
coñece o programa definitivo). 

    4º ESO: 

 - A comedia a cuxa representación se acuda no Festival de teatro grecolatino (aínda non se coñece o programa 
definitivo). 
 - Artigos de xornais e de revistas especializadas como Historia, Clio, etc. 
 - Grimal, P., Diccionario de mitología griega y romana, Paidós, Barcelona, 1994 (artigos seleccionados). 
 - Ovidio, Metamorfosis, Cátedra, Madrid, 1995 (pasaxes seleccionadas). 
 - Jenkins, I., La vida cotidiana en Grecia y Roma, Akal, Madrid, 1998 (capítulos escollidos) - 
   
   Igualmente, na biblioteca do centro existen exemplares de obras de distintos autores da literatura latina que se estuda. 
Trátase da colección Biblioteca Clásica Gredos. Animaremos ao alumnado a que lea algunha obra, que redundará no 
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seu beneficio, pois pode mellorar as súas cualificacións. 

CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 A través da materia e tendo en conta o plan de convivencia do centro intentarase: 
- Contribuír ao labor de concienciación sobre a importancia dunha axeitada convivencia escolar que 

permita unha mellor relación ensinanza-aprendizaxe. 
- Detectar conflitos que poidan xurdir nas aulas para resolvelos de maneira pacífica. 
- Establecer normas de funcionamento e organización das clases da materia ou calquera espazo que 

se utilice para impartir a materia. 
- Motivar ao alumnado para que comece a interiorización da cultura do diálogo e a mediación. 
 - Fomentar o respecto entre todos os membros da comunidade e a integración de todos os alumnos/as no centro. 
- Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade. 

11. Actividades complementarias e extraescolares 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDADE CURSO OBXECTIVO TEMPORALIZACIÓN 

Asistencia ás xornadas de teatro 
Grecolatino na Coruña 

4º ESO 

1º/2º BACH 

Ver en vivo a escena romana Marzo 2022 

Participación na Olimpíada galega de 
tradución de textos clásicos 

2º BACH Preparación da proba de selectividade 
dos alumnos participantes 

Abril 2022 

12. Dotación e xestión económica 

DOTACIÓN ECONÓMICA PREVISIÓN DE GASTOS 

100 euros (Ano 2022)  

13. Seguimento e avaliación da programación 

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

    Os indicadores de logros son una serie de cuestións que nos axudan a reflexionar sobre a nosa actuación cos 
alumnos/as e sobre os aspectos recollidos na programación (sobre os materiais, motivación do alumnado, 
cualificacións, uso das TIC, actividades, traballo das competencias...) Os instrumentos para recoller os datos poden 
ser: enquisas, cuestionarios, diario de aula… 

    Nos primeiros meses de curso, e despois das primeiras probas orais ou escritas, irase vendo o cumprimento ou 
non dos obxectivos, contidos e secuenciación dos mesmos. Se os resultados non son os esperados, procede modifi-
car a programación. Esta modificación afectará principalmente a temporización, pois haberá que ralentizar o ritmo de 
traballo e tratar de conseguir os mínimos esixibles en máis tempo. Isto é fundamental no primeiro curso, xa que sen 
os coñecementos básicos de morfoloxía nunca poderían pasar ao curso seguinte. 

Tódalas modificacións feitas quedarán reflectidas na memoria final, así como as propostas para o vindeiro curso no 
caso de que proceda introducir algún cambio na programación. 

    
   A programación debe someterse a un proceso de avaliación continua. En función dos resultados hanse realizar os 
cambios axeitados, por escrito e coas debidas xustificacións que indiquen o motivo desas modificacións. Para poder 
facer esa avaliación establécense os seguintes procedementos: 
 



 

Indicadores Instrumentos de recollida 
de datos 

Medidas de mellora 

Motivación inicial do alumnado 

1.Proporcionase un plan de traballo ao principio de cada 
unidade. 

2.Formulase situacións que introduzan a unidade (lectu-
ras, debates, diálogos...). 

Motivación ao longo de todo o proceso 

3.Relacionase aprendizaxes con aplicacións reais ou coa 
súa funcionalidade. 

4I.nformase sobre os progresos conseguidos e as dificul-
tades 

encontradas. 

5.Relacionase os contidos e as actividades cos intereses 
do alumnado. 

6.Estimulase a participación activa dos estudantes na 
clase. 

Presentación dos contidos (conceptos, procedementos e 
actitudes) 

7.Programase a materia tendo en conta os estándares 
de aprendizaxe previstos nas leis educativas. 

8.Programase a materia tendo en conta o tempo dispo-
ñible para o seu desenvolvemento. 

9.Seleccionase de forma progresiva os contidos da pro-
gramación de aula tendo en conta as particularidades de 
cada un dos grupos de estudantes. 

Actividades na aula 

10. Programase actividades e estratexias en función dos 
estándares de aprendizaxe. 

Recursos e organización da aula 

11.Planificanse as clases de modo flexible, preparando 
actividades e recursos axustados á programación de 
aula e ás necesidades e aos intereses do alumnado. 

Instrucións, aclaracións e orientacións ás tarefas do 
alumnado 

12. Establecese os criterios, procedementos e instru-
mentos de avaliación e autoavaliación que permiten fa-
cer o seguimento do progreso de aprendizaxe dos seus 
alumnos e alumnas. 

Clima da aula 

13.Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelec-
tual do 

alumnado. 

14.Conseguiuse a participación activa de todo o alumna-
do. 

Seguimento/ control do proceso de ensino-aprendizaxe 

15.Realizase a avaliación inicial ao principio do curso 
para 

axustar a programación ao nivel dos estudantes. 

16.Favorecese os procesos de autoavaliación e coava-
liación. 

1.Debate cos alumnos/as 

acerca da evolución da mate-

ria na propia aula. Os alum-

nos/as poderán ademais 

presentar un escrito indivi-

dual ou colectivo no que re-

collan as dificultades que 

teñen de asimilación e 

aprendizaxe dos contidos así 

como outras apreciacións 

que teñan a ben sinalar. 

2.A final de curso o profesor 

pasará algún tipo de cuestio-

nario para poder avaliar os 

procesos de ensino e a prác-

tica docente, e así sacar 

conclusións que permitan 

mellorar a docencia en cur-

sos sucesivos e axudar ao 

profesor na reflexón e na 

reorientación deses proce-

sos. 

 Incorporación de modifica-

cións propostas no curso 

anterior. 

   Ao finalizar o curso, en 

xuño, o departamento ela-

borará unha memoria final 

onde se recollerán os se-

guintes puntos en relación 

ás nosas materias: 

– Porcentaxe do cumpri-

mento da programación. 

– Xustificacións da parte da 

programación non imparti-

da. 

– Modificacións introducidas 

durante o curso en relación 

coa programación didáctica. 

– Motivos das modificación 

feitas. 

– Propostas de mellora para 

a programación didáctica do 

próximo curso. 

– Análise dos resultados 

das avaliacións do alumna-

do en relación cos cursos 

anteriores. 
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17.Proporcionase a información necesaria sobre a reso-
lución das tarefas e como pode melloralas. 

18.Propónse novas actividades que faciliten a adquisi-
ción de obxectivos cando estes non se acadaron. 

19.Corrixese e explicase de forma habitual os traballos e 
as actividades dos alumnos e as alumna 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

     Neste apartado preténdese promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o desenvolvemento 

de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas 

que permitan ao docente avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a 

propia unidade.  

   De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto; 
esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no seguinte. A devandita ferramen-
ta podería tratar o cumprimento ou non de índices como os seguintes: 

• Temporalización das unidades didácticas  
• Manexo dos contidos da unidade  
• Realización de tarefas  
• Estratexias metodolóxicas seleccionadas  
• Claridade nos criterios de avaliación  
• Estratexias metodolóxicas seleccionadas  
• Estándares de aprendizaxe seleccionados 
• Atención á diversidade. 

 
           De non cumprirse algún deles sería motivo de revisión. 
 

INDICADORES DE LOGRO DE SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN 

1.Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do currículo. 
2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das Unidades didácticas / temas / proxectos. 
3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas. 
4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos. 
5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar. 
6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación. 
7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación. 
8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver. 
9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. 
10. Adecuación da secuencia de traballo na aula. 
11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados. 
12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use). 
13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba. 
14.Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares. 
15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 2º de bacharelato]. 
16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc. 
17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación. 
18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. 
19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. 
20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes. 
21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes. 
22.Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar. 
23.Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares. 
24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE. 



 

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas. 
26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos. 
27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción. 
28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso. 
29 Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. 
30 Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia. 
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