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1. Introdución

-  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 contribúe 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 rendíbeis 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
directa 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
concretarase 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.

Para  cumprir  as  capacidades  formuladas  nos  obxectivos  xerais  das  disposicións  legais,  é  necesario  que  esta
programación presente os elementos prescritivos do currículo, que responden a pregunta que debemos ensinar? Isto
é, os obxectivos, as competencias e os contidos. Continuamos coas orientacións didácticas, isto é, a metodoloxía e a
atención ás necesidades educativas especiais  que contestan á pregunta como ensinar? e a secuenciación e a
temporalización das unidades didácticas, en resposta á pregunta cando ensinar? De igual modo, responderemos
tamén  as  mesmas  preguntas  pero  referidas  á  avaliación,  isto  é,  os  criterios  de  avaliación  e  estándares  de
aprendizaxe responderán a pregunta que avaliar?. Os procedementos e instrumentos de avaliación referiranse ás
orientacións de avaliación referidas á pregunta como avaliar?. E, por último, os tipos de avaliación responderán a
pregunta cando avaliar?

- 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
lexisla-tivo xeral que desenvolven as normas en virtude do establecido nestas leis e das competencias atribuídas á
Comunidade 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 Plurilingüe
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 orgánica
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
com-petencias, 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
bachare-lato 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
confi-guración autonómica de elección para os centros docentes na ESO e bacharelato, e se regula o eu currículo e a
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súa oferta.

- Real decreto 665/2015, do 17 de xullo (B.O.E. do18 de xullo de 2015), polo que se desenvolven determinadas
disposicións 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,
Forma-ción Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a
implantación do currículo da ESO e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia que
establece 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
configu-ración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de ESO e de bacharelato, e regula o seu
currículo 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
ob-xectivos 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  contri-búen  ao  logro  dos  obxectivos  de  cada  ensinanza  e  etapa  educativa  e  á  adquisición  de
competencias; a metodoloxía didác-tica, que comprende tanto a descrición das prácticas como a organización do
traballo dos docentes; os estándares e resul-tados 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.

- Xustificación da materia no currículo

A presenza do Latín no Bacharelato achega á formación dos alumnos o coñecemento das bases lingüística, histórica e
cultural da civilización occidental. O galego, o castelán e demais linguas romances son linguas debedoras do latín; por
iso,  o  seu  estudo é  fundamental  para  un  maior  coñecemento  daquelas  que  permitirá  resaltar  os  parecidos  e
diferenzas  entre  as  categorías  gramaticais,  s intáct icas,  léxicas  e  fonéticas  dunhas  e  outras.

O coñecemento da lingua latina e o contexto literario e socio-político que a rodea permitirá a quen se inicia no seu
coñecemento desenvolver actitudes de respecto e tolerancia cara a outras culturas; algo moi necesario no noso
mundo actual onde é cada día máis frecuente convivir con persoas de orixes étnicas, culturais e lingüísticas moi
diversos. É por iso que coñecer a literatura, a arte e a arquitectura, as institucións sociais e políticas, a filosofía e a
ciencia da civilización romana é unha forma de achegarse ás nosas raíces e, deste modo comprender mellor o mundo
no que vivimos. De aí o grande interese da materia de latín na configuración do currículo de cantos alumnos opten
por unha especialización dos seus estudos nos campos das humanidades, as ciencias sociais ou a lingüística.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Comprender e/ou producir textos latinos
de  dificultade  crecente  e  xustificar  a  súa
comprensión  e/ou  produción,  identificando  e
analizando os aspectos básicos da lingua latina,
en sentido amplo, as súas unidades lingüísticas
e  ref lexionando  sobre  elas  mediante  a
comparación  coas  linguas  de  ensino  e  con
outras  linguas  do  repertorio  individual  do
alumnado,  e  poñendo  en  práctica,  se  se
considera oportuno, habilidades comunicativas
tanto  orais  como escritas,  para  realizar  unha
lectura  comprensiva,  directa  e  eficaz  e  unha
interpretación razoada do seu contido e, de ser
o  caso,  unha  produción  oral  e/ou  escrita
correcta.

1-2 2 1-2

OBX2 - Distinguir os formantes latinos e explicar
os  cambios  que  tivesen  lugar  ao  longo  do
tempo,  comparándoos  cos  das  linguas  de
ensino e outras linguas do repertorio individual
do  alumnado,  para  deducir  o  significado
etimolóxico do léxico coñecido e os significados
de léxico novo ou especializado.

2-3 1 50

OBX3  -  Ler,  interpretar  e  comentar  textos
latinos  de  diferentes  xéneros  e  épocas,
asumindo o proceso creativo como complexo e
inseparable  do  contexto  histórico,  social  e
político e das súas influencias artísticas,  para
identificar a súa xenealoxía e a súa achega á
literatura europea.

4 1-2

OBX4 - Analizar as características da civilización
la t ina  no  ámbi to  persoa l ,  re l i x ioso  e
sociopolítico, adquirindo coñecementos sobre o
mundo romano e  comparando criticamente  o
presente e o pasado, para valorar as achegas
do mundo clásico latino á nosa contorna como
base  dunha  c idadan ía  democrá t i ca  e
comprometida.

3 3 1 31 1

OBX5  -  Valorar  criticamente  o  patrimonio
histórico,  arqueolóxico,  artístico  e  cultural
herdado  da  civilización  latina,  interesándose
pola súa sustentabilidade e recoñecéndoo como
produto da creación humana e como testemuño
da historia,  para explicar  o  legado material  e
inmater ia l  la t ino  como  t ransmisor  de
coñecemento  e  fonte  de  inspiración  de
creacións modernas e contemporáneas.

3 2 1-4 1 1-2

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XROMA I1 46- Historia da lingua latina: as linguas
indoeuropeas. A evolución do latín. As 20

22/12/2022 12:51:12 Páxina 33de5



Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XROMA I1 46

linguas románicas.
- O alfabeto e a pronunciación latinas.
- Introdución á morfosintaxe latina: sistema
nominal e sistema verbal.
- Morfoloxía nominal: 1ª, 2ª e 3ª declinación
en consonante e en -i. O adxectivo latino.
- Morfoloxía verbal: tempos do tema de
presente do modo Indicativo, voz activa
(presente, pret. imperfecto e futuro
imperfecto) dos verbos regulares e do
verbo Sum.
- Morfosintaxe: as funcións sintácticas dos
casos: Nominativo (Suxeito e Atributo);
Acusativo (CD e CC); Xenitivo (CN); Ablativo
(CC).
   A oración simple: transitivas, intransitivas
e copulativas.
   A oración composta: a coordinación.
- Léxico: evolución vocálica e consonántica.
- Cultura: a Historia de Roma (Monarquía,
República e Imperio)

20

ROMA II X2 48

- Morfoloxía nominal: 4ª e 5ª declinación.
- Morfoloxía pronominal: pronomes
persoais, demostrativos, anafóricos e
relativos
- Morfoloxía verbal: tempos de tema de
perfecto do modo Indicativo da voz activa
(pretérito perfecto,  pluscuamperfecto e
futuro perfecto).
   O modo imperativo
- Morfosintaxe: as funcións sintácticas dos
casos Vocativo e Dativo. A oración de
Dativo Posesivo
  A oración composta: a subordinación. A
oración de relativo.
  O complemento predicativo
- Léxico: evolución vocálica e consonántica.
- Cultura: a sociedade romana. O
urbanismo e as artes plásticas

30

XROMA III3 46

- Morfoloxía nominal: grados do adxectivo:
comparativos e superlativos.
- Morfoloxía verbal: formas nominais do
verbo: infinitivo e participio.
    A voz pasiva: tempos do tema de
presente e de perfecto do modo Indicativo.
- Morfosintaxe: a oración comparativa.
Construccións de participio e de infinitivo. A
oración pasiva.
- Léxico: evolución vocálica e consonántica.
- Cultura: a organización familiar. A relixión
e mitoloxía romanas.

50
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

ROMA I

Duración

46

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 75

CA1.1 - Realizar traducións directas e/ou inversas de
textos ou fragmentos adaptados ou orixinais, de
dificultade adecuada e progresiva, con corrección
ortográfica e expresiva, identificando e analizando,
cando se considere necesario, unidades lingüísticas
regulares da lingua e apreciando variantes e
coincidencias con outras linguas coñecidas.

Realiza traducións directas e/ou inversas
de textos de dificultade  progresiva
identificando e analizando unidades
lingüísticas regulares da lingua.

CA1.2 - Seleccionar de maneira progresivamente
autónoma o significado apropiado de palabras
polisémicas e xustificar a decisión, tendo en conta a
información cotextual ou contextual e utilizando
ferramentas diversas de apoio ao proceso de
tradución en distintos soportes cando se considere
necesario.

Selecciona de maneira progresivamente
autónoma o significado apropiado de
palabras polisémicas tendo en conta a
información cotextual ou contextual .

CA1.3 - Revisar e emendar de maneira
progresivamente autónoma as propias traducións e
as das compañeiras e compañeiros, realizando
propostas de mellora e argumentando os cambios
con terminoloxía especializada a partir da reflexión
lingüística.

 Revisa e emenda de maneira
progresivamente autónoma as propias
traducións

CA1.4 - Realizar a lectura directa de textos latinos
sinxelos identificando as unidades lingüísticas
básicas da lingua latina, comparándoas coas das
linguas do repertorio lingüístico propio e asimilando
os aspectos morfolóxicos, sintácticos e léxicos
elementais do latín.

 Realiza a lectura directa de textos latinos
sinxelos identificando as unidades
lingüísticas básicas da lingua latina.

CA1.6 - Extraer, analizar e reflectir oralmente e/ou
por escrito, preferentemente en latín, ou ben na
lingua de uso do alumnado, as ideas principais de
textos de certa lonxitude, orais e/ou escritos, e
adaptados ao nivel de lingua e temas coñecidos polo
alumnado, expresados de forma clara e, no caso dos
textos orais, preferentemente na pronuncia clásica.

 Extrae, analiza e reflicte oralmente e/ou
por escrito, na lingua de uso do
alumnado, as ideas principais de textos.

CA1.8 - Redactar en latín, a partir de criterios dados,
textos básicos de estrutura clara, evitando erros que
impidan a comprensión.

Redacta en latín textos básicos de
estruturas sinxelas.

CA1.9 - Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos de complexidade crecente que se
produciron tanto desde o latín culto como desde o
latín vulgar ata as linguas de ensino, servíndose
cando sexa posible da comparación con outras
linguas do repertorio propio.

 Explica cambios fonéticos, morfolóxicos
ou semánticos de complexidade crecente
que se produciron tanto desde o latín
culto como desde o latín vulgar ata as
linguas de ensino.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Deducir o significado etimolóxico dun termo
de uso común e inferir o significado de termos de
nova aparición ou procedentes de léxico
especializado aplicando, de maneira guiada,
estratexias de recoñecemento de formantes latinos
atendendo aos cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos que tivesen lugar.

Deduce o significado etimolóxico dun
termo de uso común  atendendo aos
cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos que tivesen lugar.

CA2.2 - Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos de complexidade crecente que se
produciron tanto desde o latín culto como desde o
latín vulgar ata as linguas de ensino, servíndose
cando sexa posible da comparación con outras
linguas do seu repertorio propio.

Explica cambios fonétivos, morfolóxicos
ou semánticos desde o latín culto e vulgar

CA3.1 - Explicar, a partir de criterios dados, os
procesos históricos e políticos, as institucións, os
modos de vida e os costumes da sociedade romana,
comparándoos cos das sociedades actuais,
valorando as adaptacións e os cambios
experimentados á luz da evolución das sociedades e
os dereitos humanos, e favorecendo o
desenvolvemento dunha cultura compartida e unha
cidadanía comprometida coa memoria colectiva e os
valores democráticos.

 Explica os procesos históricos e políticos,
as institucións, os modos de vida e os
costumes da sociedade romana,
comparándoos cos das sociedades
actuais.

CA4.1 - Explicar, a partir de criterios dados, os
procesos históricos e políticos, as institucións, os
modos de vida e os costumes da sociedade romana,
comparándoos cos das sociedades actuais,
valorando as adaptacións e os cambios
experimentados e favorecendo o desenvolvemento
dunha cultura compartida.

Explica procesos históricos e polítios,
institucións, modos de vida e costumes
da sociedade romana.

TI 25

CA1.5 - Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina, seleccionando as
estratexias máis adecuadas e eficaces para superar
esas dificultades e consolidar a súa aprendizaxe,
realizando actividades de planificación da propia
aprendizaxe, autoavaliación e coavaliación, como as
propostas no Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou
nun diario de aprendizaxe, facéndoos explícitos e
compartíndoos.

 Rexistra os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina,  realizando
actividades de planificación da propia
aprendizaxe, autoavaliación e
coavaliación,

CA1.7 - Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos sobre temas
cotiáns, próximos á súa experiencia, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e as opinións das
persoas interlocutoras.

 Planifica e participa en diálogos breves e
sinxelos sobre temas cotiáns, próximos á
súa experiencia.

CA2.3 - Explicar, de maneira guiada, a relación do
latín coas linguas modernas, analizando os
elementos lingüísticos comúns de orixe latina e
utilizando de forma guiada estratexias e
coñecementos das linguas e linguaxes que
conforman o repertorio do alumnado.

 Explica a relación do latín coas linguas
modernas, analizando os elementos
lingüísticos comúns de orixe latina.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.6 - Explorar as pegadas da romanización e o
legado romano na contorna do alumnado, a partir de
criterios dados, aplicando os coñecementos
adquiridos e reflexionando sobre as implicacións dos
seus distintos usos, dando exemplos da persistencia
da Antigüidade clásica na súa vida cotiá presentando
os seus resultados a través de diferentes soportes.

Explora as pegadas da romanización e o
legado romano na súa contorna.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Unidades lingüísticas da lingua latina.

- O abecedario. A acentuación e as distintas pronuncias da lingua latina: clásica, eclesiástica e nacionais.

- Clases de palabras.

- Concepto de lingua flexiva: flexión nominal e pronominal (sistema casual e declinacións), flexión verbal (sistema de
conxugacións).

- Sintaxe oracional: funcións básicas e sintaxe elemental dos casos.

- Estruturas oracionais. A concordancia e a orde de palabras en oracións simples e oracións compostas. Comparativa
coa orde natural das palabras nas oracións das linguas de repertorio do alumnado para unha mellor comprensión.

- A tradución: técnicas, procesos e ferramentas.

- A análise morfosintáctica como ferramenta complementaria de tradución.

- Estratexias de tradución: formulación de expectativas a partir, entre outros, de contorno textual e do propio texto,
paráfrases simplificadas en lingua latina, contexto, coñecemento do tema, descrición da estrutura e xénero,
peculiaridades lingüísticas dos textos traducidos, erros frecuentes de tradución e técnicas para os evitar.

- Ferramentas de tradución, cando se considere necesario.

- Lectura comparada de diferentes traducións e comentario de textos bilingües a partir de terminoloxía
metalingüística.

- Recursos estilísticos frecuentes e a súa relación co contido do texto.

- Estratexias básicas de retroversión de textos breves. Concepto e uso de expresións idiomáticas.

- A tradución como instrumento que pode favorecer o razoamento lóxico, a resolución de problemas e a capacidade
de análise e síntese, dentro dos límites e inconsistencias propias da tradución.

- Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva de superación.

- Estratexias e ferramentas, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas, para a autoavaliación, a coavaliación e
a autorreparación.

- Destrezas comunicativas do uso da lingua latina.

- Estratexias para a planificación, execución e reparación da comprensión, a produción e a coprodución de textos
orais, escritos e/ou multimodais.

- Funcións comunicativas adecuadas ao ámbito e ao contexto: describir acontecementos simples; dar instrucións
básicas; narrar, reformular e/ou resumir acontecementos pasados, presentes e/ou futuros; expresar emocións
básicas e opinións.

- Léxico común de interese e/ou uso cotián para o alumnado: espazo, tempo e/ou vida diaria. Estratexias de
enriquecemento léxico (derivación, polisemia, sinonimia...).
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Contidos

- Estratexias básicas conversacionais para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir
e dar aclaracións e explicacións etc.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín en latín, cando fose posible.

- Sistemas de escritura ao longo da historia.

- Evolución do latín: as linguas indoeuropeas, etapas da lingua latina, latín vulgar e latín culto, lingua falada e lingua
escrita.

- Influencia do latín na evolución das linguas de ensino e do resto de linguas que conforman o repertorio lingüístico
individual do alumnado.

- O latín como lingua de cultura e prestixio; causas e consecuencias. Analoxía con contextos modernos.

- Regras fonéticas básicas na evolución do latín ás linguas de ensino.

- Léxico:

- Lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina presentes no léxico de uso común e no específico das ciencias e a
técnica.

- Significado e definición de palabras de uso común nas linguas de ensino a partir dos seus étimos de orixe latina.

- Expresións latinas integradas nas linguas modernas e o seu emprego en diferentes tipos de textos.

- Interese por coñecer o significado etimolóxico das palabras e a importancia do uso adecuado do vocabulario como
instrumento básico na comunicación.

- O latín como instrumento que permite un mellor coñecemento das linguas de estudo e un máis fácil achegamento
a outras linguas modernas, romances e non romances.

- Xeografía do proceso de expansión de Roma desde o seu nacemento ata a desaparición do Imperio romano.

- Xeografía do proceso de expansión de Roma na Península Ibérica. A Hispania tardorromana; suevos e visigodos.

- Topografía da antiga Roma, nome e función dos sitios centrais da cidade.

- Historia da antiga Roma:

- Etapas da historia de Roma (monarquía, república, imperio).

- Fitos da historia do mundo romano entre os séculos VIII a. de C. e V d. de C.

- Lendas e principais episodios da historia de Roma.

- Personalidades históricas relevantes da historia de Roma, a súa biografía en contexto e a súa importancia para
Europa.

- Conceptos de legado, herdanza e patrimonio.

- A romanización de Hispania e as pegadas da súa persistencia. A romanización de Gallaecia no contexto da Hispania
romana; semellanzas e diferenzas.

- As institucións políticas romanas e a súa influencia e persistencia no sistema político actual.

- Principais sitios arqueolóxicos, museos ou festivais relacionados coa Antigüidade clásica.

22/12/2022 12:51:13 Páxina 33de10



2

Título da UDUD

ROMA II

Duración

48

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 75

CA1.1 - Realizar traducións directas e/ou inversas de
textos ou fragmentos adaptados ou orixinais, de
dificultade adecuada e progresiva, con corrección
ortográfica e expresiva, identificando e analizando,
cando se considere necesario, unidades lingüísticas
regulares da lingua e apreciando variantes e
coincidencias con outras linguas coñecidas.

Realiza traducións directas e/ou inversas
de textos de dificultade adecuada e
progresiva identificando e analizando,
unidades lingüísticas regulares da lingua .

CA1.2 - Seleccionar de maneira progresivamente
autónoma o significado apropiado de palabras
polisémicas e xustificar a decisión, tendo en conta a
información cotextual ou contextual e utilizando
ferramentas diversas de apoio ao proceso de
tradución en distintos soportes cando se considere
necesario.

Selecciona de maneira progresivamente
autónoma o significado apropiado de
palabras polisémicas tendo en conta a
información cotextual ou contextual.

CA1.3 - Revisar e emendar de maneira
progresivamente autónoma as propias traducións e
as das compañeiras e compañeiros, realizando
propostas de mellora e argumentando os cambios
con terminoloxía especializada a partir da reflexión
lingüística.

 Revisa e emenda de maneira
progresivamente autónoma as propias
traducións

CA1.4 - Realizar a lectura directa de textos latinos
sinxelos identificando as unidades lingüísticas
básicas da lingua latina, comparándoas coas das
linguas do repertorio lingüístico propio e asimilando
os aspectos morfolóxicos, sintácticos e léxicos
elementais do latín.

Realiza a lectura directa de textos latinos
sinxelos identificando as unidades
lingüísticas básicas da lingua latina.

CA1.6 - Extraer, analizar e reflectir oralmente e/ou
por escrito, preferentemente en latín, ou ben na
lingua de uso do alumnado, as ideas principais de
textos de certa lonxitude, orais e/ou escritos, e
adaptados ao nivel de lingua e temas coñecidos polo
alumnado, expresados de forma clara e, no caso dos
textos orais, preferentemente na pronuncia clásica.

 Extraer, analiza e reflicte oralmente e/ou
por escrito na lingua de uso do alumnado,
as ideas principais de textos de certa
lonxitude, orais e/ou escritos,

CA1.8 - Redactar en latín, a partir de criterios dados,
textos básicos de estrutura clara, evitando erros que
impidan a comprensión.

 Redacta en latín textos básicos de
estrutura clara.

CA1.9 - Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos de complexidade crecente que se
produciron tanto desde o latín culto como desde o
latín vulgar ata as linguas de ensino, servíndose
cando sexa posible da comparación con outras
linguas do repertorio propio.

Explica cambios fonéticos, morfolóxicos
ou semánticos desde o latín culto  e
vulgar.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Deducir o significado etimolóxico dun termo
de uso común e inferir o significado de termos de
nova aparición ou procedentes de léxico
especializado aplicando, de maneira guiada,
estratexias de recoñecemento de formantes latinos
atendendo aos cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos que tivesen lugar.

Deduce o significado etimolóxico de
termos de uso común atendendo aos
cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos.

CA2.2 - Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos de complexidade crecente que se
produciron tanto desde o latín culto como desde o
latín vulgar ata as linguas de ensino, servíndose
cando sexa posible da comparación con outras
linguas do seu repertorio propio.

Explica cambios fonéticos, morfolóxicos
ou semánticos que se produciron tanto
desde o latín culto como desde o latín
vulgar ata as linguas de ensino,

CA3.3 - Investigar, de maneira guiada, o patrimonio
histórico, arqueolóxico, artístico e cultural herdado
da civilización latina, actuando de forma adecuada,
empática e respectuosa e interesándose polos
procesos de construción, preservación, conservación
e restauración e por aquelas actitudes cívicas que
aseguran a súa sustentabilidade.

 Investiga o patrimonio histórico,
arqueolóxico, artístico e cultural herdado
da civilización latina.

TI 25

CA1.5 - Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina, seleccionando as
estratexias máis adecuadas e eficaces para superar
esas dificultades e consolidar a súa aprendizaxe,
realizando actividades de planificación da propia
aprendizaxe, autoavaliación e coavaliación, como as
propostas no Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou
nun diario de aprendizaxe, facéndoos explícitos e
compartíndoos.

 Rexistra os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina realizando
actividades de planificación da propia
aprendizaxe, autoavaliación e
coavaliación.

CA1.7 - Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos sobre temas
cotiáns, próximos á súa experiencia, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e as opinións das
persoas interlocutoras.

 Planifica e participa en diálogos breves e
sinxelos sobre temas cotiáns.

CA2.4 - Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos adoptando unha actitude de respecto e
valoración da diversidade como riqueza cultural,
lingüística e dialectal, a partir de criterios dados.

Identifica prexuízos  lingüísticos
adoptando unha actitude de respecto da
diversidade como riqueza cultural,
lingüística e dialectal,

CA4.2 - Debater sobre a importancia, evolución,
asimilación ou cuestionamento de diferentes
aspectos do legado romano na nosa sociedade,
mediando entre posturas, seleccionando e
contrastando información.

Debate sobre a importancia de diferentes
aspectos do legado romano na nosa
sociedade, contrastando información.

CA4.3 - Investigar de maneira progresivamente
autónoma aspectos do legado da civilización latina
no ámbito persoal, relixioso e sociopolítico
localizando, seleccionando, contrastando e
reelaborando información procedente de diferentes
fontes, calibrando a súa fiabilidade e pertinencia e
respectando os principios de rigor e propiedade
intelectual.

Investiga aspectos do legado romano no
ámbito, persoal, relixioso e sociopolítico
contrastando información.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A tradución: técnicas, procesos e ferramentas.

- A análise morfosintáctica como ferramenta complementaria de tradución.

- Estratexias de tradución: formulación de expectativas a partir, entre outros, de contorno textual e do propio texto,
paráfrases simplificadas en lingua latina, contexto, coñecemento do tema, descrición da estrutura e xénero,
peculiaridades lingüísticas dos textos traducidos, erros frecuentes de tradución e técnicas para os evitar.

- Ferramentas de tradución, cando se considere necesario.

- Lectura comparada de diferentes traducións e comentario de textos bilingües a partir de terminoloxía
metalingüística.

- Recursos estilísticos frecuentes e a súa relación co contido do texto.

- Estratexias básicas de retroversión de textos breves. Concepto e uso de expresións idiomáticas.

- A tradución como instrumento que pode favorecer o razoamento lóxico, a resolución de problemas e a capacidade
de análise e síntese, dentro dos límites e inconsistencias propias da tradución.

- Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva de superación.

- Estratexias e ferramentas, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas, para a autoavaliación, a coavaliación e
a autorreparación.

- Destrezas comunicativas do uso da lingua latina.

- Estratexias para a planificación, execución e reparación da comprensión, a produción e a coprodución de textos
orais, escritos e/ou multimodais.

- Funcións comunicativas adecuadas ao ámbito e ao contexto: describir acontecementos simples; dar instrucións
básicas; narrar, reformular e/ou resumir acontecementos pasados, presentes e/ou futuros; expresar emocións
básicas e opinións.

- Léxico común de interese e/ou uso cotián para o alumnado: espazo, tempo e/ou vida diaria. Estratexias de
enriquecemento léxico (derivación, polisemia, sinonimia...).

- Estratexias básicas conversacionais para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir
e dar aclaracións e explicacións etc.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín en latín, cando fose posible.

- Influencia do latín na evolución das linguas de ensino e do resto de linguas que conforman o repertorio lingüístico
individual do alumnado.

- Regras fonéticas básicas na evolución do latín ás linguas de ensino.

- Léxico:

- Lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina presentes no léxico de uso común e no específico das ciencias e a
técnica.

- Significado e definición de palabras de uso común nas linguas de ensino a partir dos seus étimos de orixe latina.

- Expresións latinas integradas nas linguas modernas e o seu emprego en diferentes tipos de textos.

- Interese por coñecer o significado etimolóxico das palabras e a importancia do uso adecuado do vocabulario como
instrumento básico na comunicación.

- O latín como instrumento que permite un mellor coñecemento das linguas de estudo e un máis fácil achegamento
a outras linguas modernas, romances e non romances.
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Contidos

- Respecto por todas as linguas e aceptación das diferenzas culturais das xentes que as falan.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín no ámbito transnacional.

- Expresións e léxico específico básico para reflexionar e compartir a reflexión sobre a comunicación, a lingua, a
aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- Historia e organización política e social de Roma como parte esencial da historia e cultura da sociedade actual.

- Institucións, crenzas e formas de vida da civilización latina desde a perspectiva sociocultural actual: escravitude e
exclusión da muller.

- Influencias da cultura grega na civilización latina.

- Conceptos de legado, herdanza e patrimonio.

- Obras públicas e urbanismo: construción, conservación, preservación e restauración. A súa pegada na Galicia
moderna.

- Principais obras artísticas da Antigüidade romana.

- Principais sitios arqueolóxicos, museos ou festivais relacionados coa Antigüidade clásica.

3

Título da UDUD

ROMA III

Duración

46

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 75

CA1.1 - Realizar traducións directas e/ou inversas de
textos ou fragmentos adaptados ou orixinais, de
dificultade adecuada e progresiva, con corrección
ortográfica e expresiva, identificando e analizando,
cando se considere necesario, unidades lingüísticas
regulares da lingua e apreciando variantes e
coincidencias con outras linguas coñecidas.

Realizar traducións directas e/ou inversas
de textos de dificultade adecuada e
progresiva identificando e analizando,
unidades lingüísticas regulares da lingua .

CA1.2 - Seleccionar de maneira progresivamente
autónoma o significado apropiado de palabras
polisémicas e xustificar a decisión, tendo en conta a
información cotextual ou contextual e utilizando
ferramentas diversas de apoio ao proceso de
tradución en distintos soportes cando se considere
necesario.

Seleccionar de maneira progresivamente
autónoma o significado apropiado de
palabras polisémicas tendo en conta a
información cotextual ou contextual.

CA1.3 - Revisar e emendar de maneira
progresivamente autónoma as propias traducións e
as das compañeiras e compañeiros, realizando
propostas de mellora e argumentando os cambios
con terminoloxía especializada a partir da reflexión
lingüística.

Revisar e emendar de maneira
progresivamente autónoma as propias
traducións.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.4 - Realizar a lectura directa de textos latinos
sinxelos identificando as unidades lingüísticas
básicas da lingua latina, comparándoas coas das
linguas do repertorio lingüístico propio e asimilando
os aspectos morfolóxicos, sintácticos e léxicos
elementais do latín.

Realizar a lectura directa de textos latinos
sinxelos identificando as unidades
lingüísticas básicas da lingua latina.

CA1.6 - Extraer, analizar e reflectir oralmente e/ou
por escrito, preferentemente en latín, ou ben na
lingua de uso do alumnado, as ideas principais de
textos de certa lonxitude, orais e/ou escritos, e
adaptados ao nivel de lingua e temas coñecidos polo
alumnado, expresados de forma clara e, no caso dos
textos orais, preferentemente na pronuncia clásica.

Extraer, analizar e reflectir oralmente
e/ou por escrito na lingua de uso do
alumnado, as ideas principais de textos.

CA1.8 - Redactar en latín, a partir de criterios dados,
textos básicos de estrutura clara, evitando erros que
impidan a comprensión.

Redactar en latín textos básicos de
estrutura clara.

CA1.9 - Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos de complexidade crecente que se
produciron tanto desde o latín culto como desde o
latín vulgar ata as linguas de ensino, servíndose
cando sexa posible da comparación con outras
linguas do repertorio propio.

Explica cambios fonéticos, morfolóxicos
ou semánticos desde o latín culto e
vulgar.

CA2.1 - Deducir o significado etimolóxico dun termo
de uso común e inferir o significado de termos de
nova aparición ou procedentes de léxico
especializado aplicando, de maneira guiada,
estratexias de recoñecemento de formantes latinos
atendendo aos cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos que tivesen lugar.

Deduce o significado etimolóxico de
termos comúns atendendo aos cambios
fonéticos, morfolóxicos ou semánticos

CA2.2 - Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos ou
semánticos de complexidade crecente que se
produciron tanto desde o latín culto como desde o
latín vulgar ata as linguas de ensino, servíndose
cando sexa posible da comparación con outras
linguas do seu repertorio propio.

Explicar cambios fonéticos, morfolóxicos
ou semánticos que se produciron tanto
desde o latín culto como desde o latín
vulgar ata as linguas de ensino.

CA4.4 - Identificar e explicar o legado material e
inmaterial da civilización latina como fonte de
inspiración, analizando producións culturais e
artísticas posteriores a partir de criterios dados.

Identifica e explica o legado material e
inmaterial da civilización latina analizando
producións culturais e artísticas.

TI 25

CA1.5 - Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina, seleccionando as
estratexias máis adecuadas e eficaces para superar
esas dificultades e consolidar a súa aprendizaxe,
realizando actividades de planificación da propia
aprendizaxe, autoavaliación e coavaliación, como as
propostas no Portfolio Europeo das Linguas (PEL) ou
nun diario de aprendizaxe, facéndoos explícitos e
compartíndoos.

Rexistrar os progresos e dificultades de
aprendizaxe da lingua latina realizando
actividades de planificación da propia
aprendizaxe, autoavaliación e
coavaliación.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Planificar e participar, cando se considere
necesario, en diálogos breves e sinxelos sobre temas
cotiáns, próximos á súa experiencia, apoiándose en
recursos tales como a repetición, o ritmo pausado ou
a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e
respecto pola cortesía lingüística e as opinións das
persoas interlocutoras.

Planificar e participar en diálogos breves
e sinxelos sobre temas cotiáns.

CA2.5 - Crear textos individuais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo, en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, a partir da lectura de obras ou
fragmentos significativos nos que se partise da
civilización e cultura latina como fonte de
inspiración.

Crear textos individuais con intención
literaria e conciencia de estilo, nos que se
partise da civilización e cultura latina
como fonte de inspiración.

CA3.2 - Debater sobre a importancia, evolución,
asimilación ou cuestionamento de diferentes
aspectos do legado romano na nosa sociedade,
utilizando estratexias retóricas e oratorias de
maneira guiada, mediando entre posturas cando
sexa necesario, seleccionando e contrastando
información e experiencias veraces e mostrando
interese, respecto e empatía por outras opinións e
argumentacións.

Debater sobre a importancia, evolución,
asimilación ou cuestionamento de
diferentes aspectos do legado romano na
nosa sociedade.

CA4.5 - Investigar, de maneira guiada, o patrimonio
histórico, arqueolóxico, artístico e cultural herdado
da civilización latina, actuando de forma adecuada,
empática e respectuosa e interesándose polos
procesos de construción, preservación, conservación
e restauración e por aquelas actitudes cívicas que
aseguran a súa sostibilidade.

Investiga o patrimonio histórico,
arqueolóxico, artístico e cultural herdado
da civilización latina.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Unidades lingüísticas da lingua latina.

- Formas nominais do verbo.

- A tradución: técnicas, procesos e ferramentas.

- A análise morfosintáctica como ferramenta complementaria de tradución.

- Estratexias de tradución: formulación de expectativas a partir, entre outros, de contorno textual e do propio texto,
paráfrases simplificadas en lingua latina, contexto, coñecemento do tema, descrición da estrutura e xénero,
peculiaridades lingüísticas dos textos traducidos, erros frecuentes de tradución e técnicas para os evitar.

- Ferramentas de tradución, cando se considere necesario.

- Lectura comparada de diferentes traducións e comentario de textos bilingües a partir de terminoloxía
metalingüística.

- Recursos estilísticos frecuentes e a súa relación co contido do texto.

- Estratexias básicas de retroversión de textos breves. Concepto e uso de expresións idiomáticas.

- A tradución como instrumento que pode favorecer o razoamento lóxico, a resolución de problemas e a capacidade
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Contidos

- de análise e síntese, dentro dos límites e inconsistencias propias da tradución.

- Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva de superación.

- Estratexias e ferramentas, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas, para a autoavaliación, a coavaliación e
a autorreparación.

- Destrezas comunicativas do uso da lingua latina.

- Estratexias para a planificación, execución e reparación da comprensión, a produción e a coprodución de textos
orais, escritos e/ou multimodais.

- Funcións comunicativas adecuadas ao ámbito e ao contexto: describir acontecementos simples; dar instrucións
básicas; narrar, reformular e/ou resumir acontecementos pasados, presentes e/ou futuros; expresar emocións
básicas e opinións.

- Léxico común de interese e/ou uso cotián para o alumnado: espazo, tempo e/ou vida diaria. Estratexias de
enriquecemento léxico (derivación, polisemia, sinonimia...).

- Estratexias básicas conversacionais para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir
e dar aclaracións e explicacións etc.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín en latín, cando fose posible.

- Influencia do latín na evolución das linguas de ensino e do resto de linguas que conforman o repertorio lingüístico
individual do alumnado.

- Regras fonéticas básicas na evolución do latín ás linguas de ensino.

- Léxico:

- Lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina presentes no léxico de uso común e no específico das ciencias e a
técnica.

- Significado e definición de palabras de uso común nas linguas de ensino a partir dos seus étimos de orixe latina.

- Expresións latinas integradas nas linguas modernas e o seu emprego en diferentes tipos de textos.

- Interese por coñecer o significado etimolóxico das palabras e a importancia do uso adecuado do vocabulario como
instrumento básico na comunicación.

- O latín como instrumento que permite un mellor coñecemento das linguas de estudo e un máis fácil achegamento
a outras linguas modernas, romances e non romances.

- Respecto por todas as linguas e aceptación das diferenzas culturais das xentes que as falan.

- Ferramentas analóxicas e dixitais para a aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con
falantes ou estudantes de latín no ámbito transnacional.

- Expresións e léxico específico básico para reflexionar e compartir a reflexión sobre a comunicación, a lingua, a
aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).

- A achega de Roma á cultura e ao pensamento da sociedade occidental.

- Relación de Roma con culturas estranxeiras (Grecia, o cristianismo¿). Roma como exemplo de potencia
imperialista: desmitificación da dominación romana.

- O mar Mediterráneo como encrucillada de culturas onte e hoxe. Da Europa mediterránea á Europa continental.

- Conceptos de legado, herdanza e patrimonio.

- A mitoloxía clásica en manifestacións literarias e artísticas. A presenza da mitoloxía clásica na publicidade, o
deporte e outras manifestacións populares actuais.

- A educación na antiga Roma: etapas educativas.
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Contidos

- Principais sitios arqueolóxicos, museos ou festivais relacionados coa Antigüidade clásica.

4.1. Concrecións metodolóxicas

     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. 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.

-  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.
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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:
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¿ 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.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

MATERIAIS EMPREGADOS NA AULA

-   Libros de texto, Latín I, ed. Santillana, Oxford e Edebé- Rodeira, como guía e punto de partida.

-   Caderno de apontamentos de morfosintaxe, exercicios e textos  elaborado pola profesora

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

-   Lecturas e libros de consulta:

- 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.

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA A MATERIA DE LATÍN

Manuais escolares

- Bautista, Mª T., Casado, C., Montesdeoca, P., Documenta, aprendiendo Latín I, Ediciones Clásicas, Madrid, 1995.

- Balme, M. Morwood, J.; (versión española) pardo, D. Sánchez, J.M., Latín 1 y 2, Humanidades y Ciencias Soiciales,
Oxford Educación, Oxford University Press España, S.A., 2009.

- Ferro, X., Miramontes, A., Sande, C., Souto, X, Latín II BUP, de onte a hoxe, Edicións Xerais, Vigo, 1996.
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- García Garrido, J.L., Guinda Biel, E., Fernández Arenaz, A., Latín 2º BUP, Magisterio Casals, Bilbao, 1991.

- García Gual, C., Andrés Puente, mariano a., Monge Marogota, J.A., Latín, Bachillerato, Serie interpreta. Proyecto
Saber hacer, Santillana, Madrid, 2015.

- Garrido González, A., Gómez Cutillas, J. L., Latín I Bachillerato, Edebé, Barcelona, 2004

-..........................................................................., Latín 4º E.S.O., Edebé, Barcelona, 2008

- Larreta Zulategui, R., Lectiones Latinae I, Pars Prima Lectiones I-XII y Guía del profesor, Editorial Universidad de
Sevilla, Sevilla, 2018

- Pont Gallego, C., Pellicer Mor, J.L., Marco Gasco, R., Latín 4º E.S.O., La Casa del Saber, Santillana, Madrid, 2009.

- Yáñez Such, X., Espuña Ferrer, Mª. X., Gancho Rodrïguez, G, Carballude Blanco, X, González Varela, M.X., Casäs
Salgado, R.C., Latín II Bacharelato, Rodeira, A Coruña, 2000.

Manuais universitarios:

- Moreno Hernández, A. (coord.), Arribas Hernáez, Mª Luisa, Carrasco Reija, L., Cultura Greco-latina: Roma (I), UNED,
Madrid, 2008

Manuais de Gramática:

- Bassols de Climent, M., Sintaxis Latina, CSIC, Madrid, 1992.

- Rubio, L., Introducción a la sintaxis estructural del latín, Ariel, Barcelona, 1989.

- --------------, Nueva Gramática latina, Coloquio Editorial, Madrid, 2004

- Valentí Fiol, E., Gramática de la lengua latina: morfología y nociones de sintaxis, Barcelona, Bosch, 1999.

Dicionarios

- Dicionario ilustrado VOX, latino-español, español-latino, Barcelona, 1997.

- Dicionario latín-galego, J. Carracedo Fraga, Vigo, 1999.

- Dicionario mitolóxico: Grimal, P., Diccionario de Mitología Griega y Romana, Paidós, Barce-lona, 1997

Fontes Clásicas

- Apuleyo, El Asno de Oro, "Cupido y Psique", trad. de Lisardo Rubio, Gredos, Madrid, 1995.

- Higino, Fabulas

- Ovidio, Fastos, Gredos, Madrid, 2011

- -----------, Heroidas, ed. bilingüe de F. Moya del Baño, CSIC, Madrid, 1986.

- ---------, Metamorfosis, ed., trad y notas C. Álvarez, R. Mª Iglesias, Cátedra, Madrid, 1995

- Petronio, Satiricón, "La Cena de Trimalción", Alianza editorial, , Madrid, 2014

- Plinio el Joven, Cartas, trad. de J. González Fernández, Gredos, Madrid, 2005

- Plutarco, Vidas paralelas, Teseo-Rómulo, trad. A. Pérez Jiménez, Madrid, Gredos, 2011
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- Suetonio, Vida de los doce Césares, trad. de MªR. Agudo Cubas, Gredos, 1992

- Tácito, Anales, trad. de Crescente López de Juan, Alianza ed., Madrid, 1976

- Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación (libros I-III), trad. J.A. Villar Vidal, Gredos, Madrid,1990.

- Virgilio, Eneida, CSIC, trad. de Luis Rivero García, Madrid, 2009-2011

Lecturas voluntarias:

- Arroyo de la Fuente, A., Vida cotidiana en la Roma de los Césares, Madrid, Aldebarán, 1999.

- Carvalho  de  Magalhaes,  R.,  El  pequeño  gran  libro  de  la  mitología.  La  mitología  en  las  artes  visuales,
Barcelona, Ediciones Robinbook, 2006.

- Del Río, E., Latin Lovers, Barcelona, Espasa, 2019

- Gándara, L., Guárdate de los Idus, Madrid, ed. SM, 2000

- ---------------, A escura luz do Tíber, Rodeira- Edebé, 2014

- Guillén, J., Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos, Sígueme, Salamanca, 1980

- Graves, R., Los mitos griegos 1 y 2, Alianza Editorial, Madrid, 1998

- ---------------, Yo, Claudio, Alianza Editorial, Madrid, 1978.

- Grimal, P., La vida en la Roma Antigua, Paidós, Barcelona, 1993

- -------------, El amor en la Roma Antigua, Paidós, Barcelona, 2000

- Hacquard, G., Guía de la Roma Antigua, Madrid, Palas Atenea, 1995

- Jenkins, I., La vida cotidiana en Grecia y Roma, Akal, Madrid, 1998

- -------------, Guía de la Roma antigua, Akal, Madrid 2000

-      Lively, P,  En busca de una patria. La historia de la Eneida. Vicens Vives,  2014

-      Marqués, Néstor F., Fake news de la Antigua Roma, Espasa, Barcelona, 2019.

-      Matyszak, P, Gladiador: el manual del guerrero romano, Akal. 2012.

-       ---------------, Legionario; el manual del soldado romano, Akal, 2012

-      Montanelli, I., Historia de Roma, Plaza & Janés, Barcelona, 2001.

-     Saylor, S., Sangre romana, Planeta, Madrid, 2006.

-    Stroh, W, El Latín ha muerto, ¡Viva el latín!, Ediciones del Subsuelo, Barcelona, 2012

-    Sutcliff, R., Las aventuras de Ulises, Vicens Vives, 2014

-    --------------- , Naves negras ante Troya. La historia de la Ilíada, Vicens Vives, 2014

-   Yourcenar, M., Memorias de Adriano, (trad. Julio Cortázar), Edhasa, Barcelona, 1982
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RECURSOS AUDIOVISUAIS

Youtube

- Antigua Roma al día (Néstor Marqués) :¿El verdadero rostro de los emperadores¿;¿ ¿La legión romana: el
auge del Imperio¿ ¿Las Guerras Astur- Cántabras¿; ¿Life in Roman Britain History¿

-  ¿ L o s  e t r u s c o s ,  u n  l u g a r  l l a m a d o  E t r u r i a ¿

-  G r a n d e s  c i v i l i z a c i o n e s .  R o m a

- ¿Pompeya: ceremonias secretas¿ (Pintura y mosaicos)

RNE: podcast: ¿La peste antonina. Primera pandemia global¿

Sección: Verba volant  (Emilio del Río) (en ¿Las mañanas de RNE con Pepa Fernández¿)

RTVE

- Ingeniería romana : las ciudades (I y II)

- E n e a s :  d e s t i n o  i m p e r i a l   ( h t t p ; / / w w w . r t v e . e s / t e l e v i s i ó n / m i t o s - l e y e n d a s )

-        El Lacio antiguo y la fundación de Roma (http://www.rtve.es/uned)

WEBGRAFÍA

-recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/es (MECD, Proyecto Palladium)

- Mitología en el Museo del Prado

www.culturaclasica.com: enlaces con diversas páxinas relacionadas co mundo clásico

www.estudiosclasicos.org: páxina da Sociedad Española de Estudios Clásicos.

www.interclassica.um.es: investigación e difusión do mundo grego e romano antiguos

w w w . t h e l a t i n l i b r a r y :  a n t o l o x í a  d e  t e x t o s  d e  a u t o r e s  l a t i n o s

www.usal.es/clasicas: páxina do Departamento de Filología Clásica e Indoeuropeo de la Uni-versidad de Salamanca.
Ofrece unha sección de Recursos en Internet: Buscadores, Textos e Dicionarios, Didáctica, Literatura, Mitoloxía,
Lingüística, Búsqueda Bibliográfica, Bibliotecas, etc.

Blogs de latín y cultura clásica

Blog de Fernando Lillo Redonet (profesor de Latín en el IES San Tomé de Freixeiro de Vigo:  http://fernandolillo.
blogspot.com.es/

Blog In itinere creado por Pilar Roa, profesora de Latín y Griego del IES Rosa Chacel (Madrid) y María José Carrizo,
profesora  de  Latín  y  Cultura  Clásica  del  IES  García  Morato  (Madrid):   http://initinerelazaro.blogspot.com.es/
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www.ucm.es/info/antigua/index.htm

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

    Unha porcentaxe alta do alumnado xa terá cursado  a materia de Latín de 4º da ESO; ademais, 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  I, 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 latín (se o cursou) galego ou castelán, sobre o tema a tratar, co fin de asentar
firmemente os coñecementos que se pretenden adquirir.

No bloque de cultura (historia de Roma; e sociedade; urbanismo, arquitectura e arte; mitoloxía e relixión) e no bloque
de léxico (evolución fonética e formación de palabras) haberá materia nova para o alumnado pero tamén poden ter
algúns coñecementos previos doutras materias como  cultura clásica e historia (para o bloue de cultura) e  lingua
galega e castelá (para o bloque de léxico).

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

20

UD 2

30

UD 3

50

Total

100

Proba
escrita 75 75 75 75

Táboa de
indicadores 25 25 25 25

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

- 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

Criterios de cualificación:
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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.

Criterios de recuperación:

     -  O alumnado que non obteña unha cualificacio¿n positiva na terceira avaliacio¿n parcial realizara¿ actividades de
reforzo e unha proba dos contidos mi¿nimos do curso antes da avaliacio¿n 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 materia,
o alumnado debe ter cualificacións positivas nos catro apartados. Os apartados de cultura e léxico adoitan resultarlles
fáciles.  Por  iso,  de  teren  aprobados  algún  ou  os  dous  na  3ª  avaliación  parcial,  quedaríanlles  aprobados
definitivamente, 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.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

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%
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-  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.

5.4. Procedemento para acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias

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.

6. 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
orientación  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.
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- 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
específicas, 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
cursaran 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 partida
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
compensar dificultades leves mediante a adecuación do currículo vixente, sen alterar ningún dos seus elementos
prescritivos, co fin de que a diversidade do alumnado acade as capacidades establecidas nos obxectivos do nivel.
Neste sentido 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.

- Reforzar valores e determinadas capacidades de tipo afectivo.

- A titoría como medida ordinaria de atención á diversidade.
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- 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
posibilidades 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
individualizados establecidos na adaptación curricular, tendo sempre como referente os obxectivos da etapa á hora
da promoción. Estas medidas poderanse tomar nos seguintes casos, aínda que polo momento non se detectou ningún
nas materias 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
dúbidas 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 interpretación de
textos. Do mesmo modo, a aqueles alumnos que amosen un especial interese procurarase entregarlles material (todo
tipo de recursos materiais e recurso en rede) para ofrecerlles a posibilidade de profundar en aspectos concretos 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
comunicación 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).
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7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3

ET.1 - COMPRENSIÓN
LECTORA X X X

ET.2 - COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL X X X

ET.3 - CONTRIBUCIÓN ÁS
TECNOLOXÍAS DA
INFORMACIÓN E
COMUNICACIÓN

X X X

ET.4 - CONTRIBUCIÓN AO
EMPRENDEMENTO X X X

ET.5 - CONTRIBUCIÓN Á
EDUCACIÓN CÍVICA E
CONSTITUCIONAL

X X X

ET.6 - CONTRIBUCIÓN PARA A
PREVENCIÓN DA VIOLENCIA,
VIOLENCIA DE XÉNERO,
VIOLENCIA CONTRA PERSOAS
CON DISCAPACIDADE,
VIOLENCIA TERRORISTA,
RACISMO, XENOFOBIA

X X X

ET.7 - EDUCACIÓN EN
VALORES (convicencia,
saúde, paz, igualdade de
sexos, medio ambiente, etc)

X X X

Observacións:
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   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.
     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 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.

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.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Asistencia ás xornadas de teatro Grecolatino na cidade de
Lugo programadas para marzo de 2023

FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Motivación inicial do alumnado. 1.Proporciónase un plan de traballo ao principio de cada unidade. 2.Formúlanse
situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, diálogos...).
Motivación  ao  longo  de  todo  o  proceso.  3.Relaciónanse  aprendizaxes  con  aplicacións  reais  ou  coa  súa
funcionalidade.  4.Infórmase sobre os  progresos conseguidos e  as  dificultades encontradas.  5.Relaciónase os
contidos e as actividades cos intereses do alumnado. 6.Estimúlase a participación activa dos estudantes na clase.
Presentación dos contidos. 7.Prográmase a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe previstos nas leis
educativas. 8.Prográmase a materia tendo en conta o tempo dispoñible para o seu desenvolvemento. 9.Seleccionase
de forma progresiva os contidos da progra-mación de aula tendo en conta as particularidades de cada un dos grupos
de estudantes.

Actividades na aula. 10. Prográmase actividades e estratexias en función dos estándares de aprendizaxe.

Recursos e organización da aula. 11.Planifícanse as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos
axustados á programación de aula e ás necesidades e aos intereses do alumnado.
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Instrucións, aclaracións e orientacións ás tarefas do alumnado.12. Establécense os criterios, procedementos e
instrumentos de avaliación e autoavaliación que permiten facer o seguimento do progreso de aprendizaxe dos seus
alumnos e alumnas.
Clima da  aula.  13.Conseguiuse  motivar  para  lograr  a  actividade  intelectual  do  alumnado.  14.Conseguiuse  a
participación activa de todo o alumnado.
Seguimento/ control do proceso de ensino-aprendizaxe. 15.Realízase a avaliación inicial ao principio do curso para
axustar a programación ao nivel dos estudantes. 16.Favorécese os procesos de autoavaliación e coavaliación. 17.
Proporcionase a información necesaria sobre a resolu-ción das tarefas e como pode melloralas. 18.Propónse novas
actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando estes non se acadaron. 19.Corríxese e explícase de
forma habitual os traballos e as actividades dos alumnos e as alumna

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 modificar 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.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

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:

INSTRUMENTOS DE RECOLLIDA DE DATOS

1. Debate cos alumnos/as acerca da evolución da materia na propia aula. Os alumnos/as poderán ademais presentar
un escrito individual ou colectivo no que recollan 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 cuestionario para poder avaliar os procesos de ensino e a práctica
docente, e así sacar conclusións que permitan mellorar a docencia en cursos sucesivos e axudar ao profesor na
reflexón e na reorientación deses procesos.

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
ferramenta podería tratar o cumprimento ou non de índices como os seguintes:

- Temporalización das unidades didácticas
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- 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.

PROPOSTAS DE MELLORA

Incorporación de modificacións propostas no curso anterior.

Ao finalizar o curso, en xuño, o departamento elaborará unha memoria final onde se recollerán os seguintes puntos
en relación ás nosas materias:

-  Porcentaxe do cumprimento da programación.

-  Xustificacións da parte da programación non impartida.

- 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 alumnado en relación cos cursos anteriores.

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.
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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.

9. Outros apartados
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