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1 - INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  
 
 

1.0.- INTRODUCIÓN 

 

A presente programación vai tentar incorporar os cambios producidos e que se van producir 

na situación de ensino-aprendizaxe derivados da crise sanitaria, económica e social causada 

pola pandemia da COVID-19. O confinamento decretado polo Goberno o pasado marzo tivo 

como consecuencia moitos cambios na metodoloxía docente utilizada, no grao de 

consecución dos obxectivos curriculares fixados para o curso 2019-20, nas actividades 

desenvolvidas polo alumnado/profesorado e moitos outros aspectos académicos. 

 
 

1.1.- PERFIL DO CENTRO 
 

O IES Illa de San Simón é un centro na zona urbana de Redondela, un concello de 30,000 

habitantes aproximadamente. O alumnado procede, na súa meirande parte, do C.E.P. Santa 

Mariña, próximo ao instituto, no que cursaron a etapa de educación Primaria. Tamén hai 

alumnos que proceden de zonas rurais periféricas como Cesantes ou Reboreda. 

 

Trátase dun centro con pouco alumnado (ronda os 250 alumnnos) co que podemos 

destacar, como característica singular, que non haxa clases demasiado masificadas, o que 

facilita a cercanía profesor-alumno e a resolución de conflitos se os houber.  O centro oferta 

os catro niveis de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Compre destacar que no centro non existe profesorado especialista de Latín, polo que a 

materia está a ser impartida dende hai anos por profesores doutros departamentos, como 

Ciencias Sociais e Inglés. 

 

1.2.- PERFIL DO ALUMNADO 

 

O alumnado de Latín é maioritariamente de orixe español, que fala o castelá e entende o 

galego pero non o usa en situacións cotiás. Non adoita haber alumnado de familias 
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inmigrantes procedentes doutros países, xa que habitualmente este alumnado abandona os 

estudos antes de chegar a 4º ESO ou ben non cursa os estudos da opción de Humanidades.  

 

O nivel social é mixto nas clases pero, debido ás distintas crises, aumentou o número de 

proxenitores que están en situación de desemprego, polo que levamos anos sen poñer libro 

de texto para non agravar máis a situación económica das familias. 

 

O alumnado de Latín que cursa o itinerario de Humanidades empeza o estudo da materia 

con coñecementos básicos de morfoloxía e sintaxe, pero con moi pequena base (as veces 

inexistente) en aspectos culturais da civilización romana, xa que ningún alumno cursou a 

materia de Cultura Clásica en 3º ESO o curso pasado. 

 

Finalmente, no que se refire á “fenda dixital” tan mencionada nestes tempos de pandemia, 

podemos dicir que dentro do noso alumnado existe unha gran disparidade de situacións en 

relación coas súas capacidades dixitais e recursos técnicos: moitos teñen ordenadores en 

casa e boa conexión wifi, pero hai alumnado que non conta con ordenador ou, máis 

frecuentemente, a conexión que teñen na casa é moi lenta e non lles permite acceder a 

clases virtuais ou ver videos online e outras actividades. Igualmente, moitos alumnos 

carecen de coñecementos e destrezas TIC básicos. 

 

2 - CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
 

O estudo do Latín contribúe dun xeito claro ao desenvolvemento e/ou adquisición das 

seguintes competencias: 

 

1 – Competencia en comunicación lingüística: 

 

A comunicación lingüística é a competencia clave que máis presenza terá na materia de 

Latín, xa que o estudo da lingua latina, da súa orixe e evolución, do seu funcionamento 

interno, do seu léxico e dos seus textos redundará sen dúbida nun maior coñecemento e 

dominio das linguas propias:  
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 Comprensión da gramática funcional das linguas romances ou das que tiveron unha 

influencia latina importante 

 Habilidade para recoller e procesar a información (no caso das traducións) e utilizala 

apropiadamente 

 Ampliación do vocabulario básico 

 Habilidade para utilizar a linguaxe como medio de comunicación 

 Comprensión e incorporación dun vocabulario culto e dun vocabulario específico de 

termos científicos e técnicos 

 Tomar conciencia da variabilidade das linguas a través do tempo e dos diferentes 

ámbitos xeográficos e sociais 

 Importancia do diálogo entre as culturas 

 Interese e respecto por todas as linguas, incluindo as antigas e as minoritarias 

 Rexeitamento de estereotipos baseados en diferencias culturais e lingüísticas 

 

2 – Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía poden ser 

traballadas nos temas de cultura e civilización latinas, nomeadamente na educación en 

Roma, no urbanismo e na enxeñaría romana, e as vías de comunicación, en tanto que 

manifestacións da actividade humana. 

 Interpretación das datas presentes en inscripcións ou monumentos a través do estudo 

da numeración romana 

 Ao aplicar correctamente a lóxica interna da técnica da tradución de oracións sinxelas 

do latín, estamos utilizando un razoamento similar ao empregado na resolución de 

problemas matemáticos: relacionar, inducir e deducir. 

 Co estudo do léxico matemático (numerais, cultismos, tecnicismos), o alumno entrará 

en contacto con étimos empregados na linguaxe matemática que lle permitirán unha 

correcta utilización da mesma e unha mellor comprensión de conceptos. Por exemplo, 

evitará usos incorrectos dos numerais como empregar o partitivo “vinteavo” en lugar 

do ordinal “vixésimo” (derivado de viginti), ou comprenderá o sentido da secante (da 

forma secantem, participio presente do verbo seco, cortar) e da tanxente (a súa vez 

evolución do participio presente do verbo tango, tocar).  

 Ademáis, a comprensión e valoración de problemas e logros da civilización romana 

esixirán o uso e a comprensión dos aspectos cuantitativos de informacións sobre os 
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feitos da súa realidade xeográfica, histórica, social, cultural e económica. Os traballos 

que se elaboren necesitarán, en ocasións, o uso de nocións de estadística básica, 

gráficos, táboas e escalas.  

 A partir dos contidos culturais os alumnos percibirán a implicación dos romanos no 

referente ao medio físico: a cidade, a súa ubicación, os edificios públicos civís e 

relixiosos, os monumentos, a enxeniería civil, as vías de comunicación terrestre ou 

marítima, a vivenda, etc.  

 Nestes contidos poderán atopar, por exemplo, a orixe e a explicación dalgúns 

aspectos da cidade moderna. Tamén poderán reconstruir nun mapa da Europa actual 

as vías que partían de Roma e comprenderán o significado da expresión “todos los 

caminos llevan a Roma” ou a orixe da existencia do kilómetro cero nas diferentes 

capitais europeas. 

 Mediante actividades lingüísticas, os alumnos coñecerán términos que se utilizan no 

ámbito científico e técnico (latinismos, tecnicismos, cultismos, etc), que lle permitirán 

unha mellor comprensión dos conceptos. Por exemplo, e continuando coa cidade, 

términos como urbanismo, urbanización, suburbano, suburbio, urbano... adquirirán 

sentido máis completo ao ser relacionados con urbs, cidade 

 

3 – Competencia dixital: 

 

A competencia dixital deberá estar presente en todo momento. A procura de información na 

rede, a súa selección crítica e a súa utilización, entendidas como un proceso guiado polo 

profesor, deberá servirnos para programar traballos colaborativos e producir novos 

materiais para pór á disposición da comunidade educativa. 

 Busca, selección crítica e tratamento da información recorrendo a fontes variadas, 

especialmente no relativo as novas tecnoloxías como instrumento utilísimo para a 

busca de información sobre o mundo antigo. 

 Aplicación de técnicas de síntese 

 Identificación de palabras clave 

 Distinción entre ideas principais e secundarias 

 Elaboración de textos e presentación a través de medios informáticos 

 

4 – Competencia de aprender a aprender: 
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O labor de tradución non só constitúe por si mesmo un importante exercicio intelectual, 

senón que ao mesmo tempo estimula a memoria, a lóxica de pensamento e os hábitos de 

disciplina no estudo, mellorando o razoamento e impulsando a competencia clave de 

aprender a aprender. 

 Habilidade para organizar a aprendizaxe, favorecendo as destrezas de autonomía, 

disciplina e reflexión 

 Exercicio da memoria mediante a recuperación de datos 

 Ubicación do proceso formativo nun contexto de rigor lóxico 

 

5 – Competencias sociais e cívicas: 

 

As competencias sociais e cívicas poden ser traballadas particularmente nos bloques 

referidos á civilización. A vida no mundo romano, na súa dimensión político-social ou 

relixiosa préstase sempre á valoración e á comparación co mundo actual, salientando 

semellanzas e diferenzas, e fomentando un xuízo crítico da realidade. Deste xeito, 

cobran nova forza conceptos como democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e 

diversidade. 

 Coñecemento das institucións e modo de vida dos romanos, referente histórico de 

organización social, de participación dos cidadáns na vida pública e da delimitación 

de dereitos e deberes 

 Comprensión da idea dun pasado común dunha Europa diversa pero unida na súa 

tradición greco-latina. 

 Reacción crítica ante a discriminación pola pertenza a un grupo social ou étnico 

determinado ou pola diferenza de sexos. 

 Fomento dunha actitude de valoración positiva da participación cidadá, da 

negociación e da aplicación de normas iguais para todos como instrumentos para a 

resolución de conflitos. 

 

6 – Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 

A competencia que traballa o sentido da iniciativa e o espírito emprendedor estará 

presente sobre todo nos bloques de contidos non lingüísticos, para aproveitar a 

metodoloxía do traballo en grupo de xeito responsable e proactivo. 
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 Recurso continuado a procedementos que esixen planificar, avaliar distintas 

posibilidades e tomar decisións 

 Posta en común dos resultados implica valorar as achegas doutros compañeiros, 

aceptar erros, comprender a forma de corrixilos e non renderse ante un resultado 

inadecuado, propiciando así posibilidades de mellora e fomentando o afán de 

superación 

 

7 – Conciencia e expresións culturais: 

 

A competencia en conciencia e expresión cultural está moi presente, ademais de no estudo 

da literatura latina, nos contidos referidos ás artes plásticas en Roma, o urbanismo e a 

romanización de Hispania e da Gallaecia. Coñecer e valorar todas estas manifestacións 

culturais artísticas, diferenciando xéneros e estilos, recoñecendo canons estéticos ou 

tópicos literarios, lévanos a consideralas como parte do patrimonio dos pobos e a apreciar 

dun xeito especial aquelas que están dentro do noso contexto, ben sexa nas páxinas dun 

libro, ben nun museo ou nun depósito arqueolóxico. 

 Coñecemento do patrimonio arqueolóxico e artístico romano 

 Aprecio e goce da arte como produto da creación humana e como testemuño da 

historia 

 Interese pola conservación do patrimonio artístico 

 Valoración crítica da arte inspirada no pasado cultural ou mitolóxico greco-latino 

 Interpretación da literatura na que perviven temas, arquetipos e mitos da antigüidade 

clásica, fomentando así o amor pola literatura e o interese pola lectura 

 

 

3 - OBXECTIVOS  
 

A materia de Latín, presente no currículo de cuarto curso da educación secundaria 

obrigatoria, supón un achegamento específico á lingua e á cultura de Roma e, 

consecuentemente, ao mundo antigo. O seu estudo ofrécese a partir de contidos 

lingüísticos e culturais complementarios entre si e unidos polo seu carácter de achegas 

substanciais do que se coñece como herdanza clásica. 
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Todas as linguas da Europa occidental incrementaron os seus recursos expresivos, en todas 

as épocas, mesmo na actualidade, coa adopción de palabras de orixe latina. Esa calidade 

de achega e continuidade na sociedade actual debe guiar a súa presentación e dar sentido 

ao seu estudo. 

 

A adquisición de capacidades básicas e o logro dos obxectivos da etapa deberán estar no 

horizonte dos dous obxectivos primordiais que persegue esta materia: iniciar un estudo 

básico da lingua que é nexo e está na orixe do amplo grupo das linguas romances e 

coñecer os aspectos máis relevantes da sociedade e da cultura romanas para poder 

relacionalos cos do mundo actual. O primeiro obxectivo axuda a mellorar o coñecemento e 

uso das propias linguas como instrumento primordial de aprendizaxe e comunicación; o 

segundo achega unha interpretación máis ponderada da sociedade actual. 

 

A lingua latina é unha das máis importante achegas do mundo clásico á civilización 

occidental, polo que é razoable que os contidos propiamente lingüísticos ocupen un espazo 

moi considerable e substancial da materia. Por evolución ou por influencia léxica o latín 

está presente nas linguas que utilizamos ou nas que son obxecto de aprendizaxe para as 

alumnas e os alumnos. 

 

O estudo do sistema da lingua latina como modelo de lingua flexiva permite, a través da 

comparación, unha reflexión profunda sobre os elementos formais e os mecanismos 

sintácticos das linguas de uso do alumnado. O coñecemento, sequera básico, do latín fai 

posible entender as linguas de orixe romance como o resultado concreto dunha 

evolución, e apreciar en que medida a súa estrutura e o seu léxico están en débeda coa 

lingua da que proceden. Pola súa banda, a práctica da tradución constitúe unha 

experiencia de investigación que utiliza a lóxica do pensamento, favorece a memoria e 

potencia os hábitos de disciplina no estudo, co que se razoa mellor e se aprende a 

aprender. Neste sentido, parece recomendable seguir un método natural en que as regras 

morfosintácticas se deduzan da práctica da lectura e da tradución e no cal a súa 

aprendizaxe sistemática constitúa unha segunda fase. 

 

O estudo da historia e evolución da lingua latina e da formación das palabras dota ao 

alumnado dos coñecementos necesarios para entender a evolución lingüística, determinar 

os procesos de cambio fonético e semántico e ilustrar os procedementos que actúan na 

formación do léxico, ao mesmo tempo que enriquece o seu vocabulario. O alumnado, ao 
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falar calquera lingua románica, debe ter conciencia de estar mantendo vivos moitos 

séculos de civilización mediterránea co latín como nexo unificador. 

 

Ademais, a materia aborda o coñecemento do marco xeográfico e histórico e dos 

aspectos máis relevantes da sociedade romana e clásica en xeral, dende a que se 

transmitiron modos de vida, institucións e creacións literarias, técnicas e artísticas que 

están na base da configuración e do progreso de Europa. Ese coñecemento supón un 

referente necesario no que rastrexar os antecedentes históricos da organización social ou a 

delimitación dos dereitos das persoas. 

 

A cultura que modelou o noso presente e impregna boa parte dos nosos canons estéticos 

é tamén transmisora de valores universais, que entroncan a nosa herdanza cultural coas 

raíces do mundo clásico. Neste sentido, a lectura de textos literarios axuda a observar 

como temas e tópicos da cultura grecolatina se transmitiron ata hoxe e seguen presentes 

nos nosos escritos. 

 

En resumo, o deseño curricular normativo establece para a materia de Latín en 4º de ESO 

os seguintes obxectivos xerais: 

 

1 – Iniciar un estudo básico da lingua latina, nexo das linguas romances, para mellorar o 

coñecemento e o uso das propias linguas como instrumento primordial de aprendizaxe e 

comunicación 

 

2 – Coñecer os aspectos máis relevantes da sociedade e da cultura romanas para poder 

relacionalos cos do mundo actual, achegando unha interpretación máis ponderada da 

sociedade actual 

 

A ensinanza do Latín nesta etapa terá como finalidade a consecución dos seguintes 

obxectivos específicos: 

 

1)  Identificar e relacionar elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua latina que 

permitan a análise e a tradución de textos sinxelos. 

 

2) Desenvolver os hábitos de organización, traballo e disciplina no estudio, a partires dos 

mecanismos de estruturación mental que implica o proceso de análise e tradución de 
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textos latinos. 

 

3) Mellorar a lectura comprensiva e a expresión oral e escrita mediante o coñecemento do 

vocabulario e as estruturas gramaticais latinas. 

 

4) Coñecer a orixe e evolución das linguas romances para valorar os rasgos comúns e a 

diversidade lingüística como mostra da riqueza cultural dos pobos de Europa. 

 

5) Utilizar as regras fundamentais de evolución fonética do latín ás linguas romances e 

identificar palabras patrimoniais, cultismos e expresións latinas en diferentes contextos 

lingüísticos. 

 

6) Entender o significado do léxico común de orixe grecolatino da propia lingua e 

comprender vocabulario culto, científico e técnico a partires dos seus compoñentes 

etimolóxicos. 

 

7)  Reflexionar sobre os elementos formais e as estruturas lingüísticas das linguas romances 

coñecidas polo alumno, a través da comparación co latín, modelo de lingua flexiva. 

 

8)  Coñecer os aspectos relevantes da cultura e a civilización romanas, utilizando diversas 

fontes de información e diferentes soportes, para identificar e valorar a súa pervivencia 

no noso patrimonio cultural, artístico e institucional. 

 

CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS DA MATERIA 

 

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

  2. Traducir étimos latinos transparentes.  

  3. Analizar os distintos formantes das palabras.  

  4. Profundar no significado dos latinismos máis usados. 

  5. Coñecer e utilizar distintos sistemas de escritura e alfabetos. 

  6. Expresarse correctamente en latín respectando as normas básicas de pronuncia. 

  7. Clasificar tipos de palabras. 

  8. Facer uso da declinación. 

  9. Conxugar verbos correctamente. 
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10. Traducir textos sinxelos. 

11. Analizar as funcións das palabras na oración. 

12. Profundar no coñecemento dos casos latinos. 

13. Discriminar entre oracións simples e compostas clasificándoas correctamente. 

14. Analizar as construcións de infinito e participio de perfecto concertado. 

15. Realizar eixos cronolóxicos para coñecer os períodos de Roma. 

16. Coñecer os feitos históricos, a organización política e social, a composición familiar 

e roles dos seus membros e os deuses, mitos e heroes latinos de Roma. 

17. Profundar na análise morfológico e sintáctico. 

18. Realizar comentarios de textos clásicos fomentando a comprensión. 

19. Analizar o léxico latino transparente e recoñecer os elementos latinos que 

permanecen na nosa lingua. 

 

4 - SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 
 

4.0.- ANÁLISE E VALORACIÓN DAS APRENDIZAXES IMPARTIDAS E NON 

IMPARTIDAS NO CURSO 2019-20 

 
Tendo en conta que o alumnado iníciase no estudo de Latín en 4º ESO, este apartado non é 

aplicable aquí. 

 
4.1.- PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES 
 

Para acadar os obxectivos mencionados no apartado anterior, os contidos da materia 

distribúense nos seguintes bloques: 

 

B1 - O latín, orixe das linguas romances 

B2 - Sistema da lingua latina: elementos básicos 

B3 - Morfoloxía 

B4 - Sintaxe 

B5 - Roma: historia, cultura e civilización 

B6 - Textos 
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B7 - Léxico 

 

Os bloques 1, 2, 3, 4, 6 e 7 poñen o acento en contidos propiamente lingüísticos e gardan 

una relación coherente entre eles, contribuíndo, non só a un coñecemento do latín, senón a 

un uso máis preciso da propia lingua e ao adecuado entendemento da terminoloxía culta, 

científica e técnica. O bloque 5 trata os aspectos máis relevantes da sociedade romana e 

pon o acento na continuidade do mundo clásico que ofrece o mundo contemporáneo, na 

análise comparativa dos seus correspondentes antecedentes clásicos e na valoración 

crítica dos aspectos de continuidade, evolución e cambio. 

 

Comezaremos o curso co bloque 1, a modo de introdución, para estudar as orixes da lingua 

latina e a súa evolución histórica, e pasaremos de seguido ao bloque 2, no que se 

introducirán conceptos básicos do sistema da lingua latina. 

 

Os contidos dos bloques 3, 4, 5, 6 e 7 estarán incluidos en todas as unidades lectivas ao 

longo do curso, que irán incorporando de xeito progresivo elementos morfolóxicos, 

sintácticos e léxicos ao tempo que o alumnado vai traducindo frases sinxelas ao principio e 

posteriormente textos de dificultade crecente. Pola súa parte, os contidos culturais referidos 

á civilización romana estarán tamén incorporados ás diferentes unidades. 

 

Cómpre dicir que, debido á situación sanitaria, ás condicións emocionais do alumnado e aos 

protocolos de seguridade fixados, no presente curso vai ser moi difícil poder cumprir coa 

temporalización proposta, dado que algúns minutos de cada clase van ser adicados á 

limpeza de mans e superficies, ventilación da aula, seguimento do alumnado que poida ter 

síntomas da enfermidade, etc… En principio, a secuenciación temporal das unidades ao 

longo do curso será a seguinte: 

 

1ª avaliación  

UNIDADE Nº sesións aprox. 

1 - Orixe do Latín 3 

2 - Introdución á lingua latina 5 

3 - A primeira declinación 7 

4 - A segunda declinación 10 

5 - As conxugacións verbais 11 
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2ª avaliación 

 

 

 

 

 

3ª avaliación 

 

 

 

 

 

Ao longo do curso, esta temporalización pode sufrir cambios para adaptarse ao ritmo e 

necesidades de aprendizaxe dos alumnos e, en todo caso, dependerá das circunstancias 

sanitarias e a evolución da pandemia. 

 

5 - CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS: 
 
5.1.- ASPECTOS CURRICULARES DE CADA TEMA 

 

O currículo estará integrado polos seguintes elementos: 

 

a) Os obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes relativos ós logros que o 

alumno debe alcanzar ó finalizar o proceso educativo, como resultado das experiencias de 

ensinanza-aprendizaxe intencionalmente planificadas con tal fin. (ver apartado 3 da 

programación) 

 

Total 36 sesións 

UNIDADE Aprox. Nº Sesións 

6 -  A terceira declinación 18 

7 -  A cuarta declinación 15 

Total 33 sesións 

UNIDADE Aprox. Nº Sesións 

8 -  A quinta declinación 15 

9 -  Os participios de presente e de pasado 13 

Total 28 sesións 
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b) As competencias, ou capacidades para aplicar de maneira integrada os contidos propios 

de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e 

a resolución eficaz de problemas complexos. (ver apartado 2 da programación) 

 

c) Os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, estratexias, destrezas e 

actitudes que contribúen ó logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa e á 

adquisición de competencias. (ver apartado 5.2 da programación) 

 

d) A metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas docentes 

como a organización do traballo de ensino-aprendizaxe. (ver apartado 5.3 da 

programación) 

 

e) Os criterios de avaliación do grado de adquisición das competencias e do logro dos 

obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes de avaliación que definen o que 

se quere valorar, o que o alumnado debe lograr, tanto en termos de conceptos como en 

procedementos ou actitudes. Responden directamente ó que se pretende lograr coa materia. 

(ver apartado 7.5 da programación) 

 

f) Os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables: concrecións dos criterios de 

avaliación que permiten definir os resultados das aprendizaxes e concretan mediante 

accións o que o alumno debe saber, e saber facer, en cada materia. Deben permitir graduar 

o coñecemento ou logro alcanzado. Teñen que ser observables, medibles e avaliables, xa 

que contribúen e facilitan o deseño de probas estandarizadas e comparables. (ver apartado 

7.6 da programación) 

 

Para ver o cadro de obxectivos, criterios de avaliación, estándares de 
aprendizaxe e competencias clave asociados a cada bloque de contidos 
pódese consultar o ANEXO da programación. 

 

5.2.- CONTIDOS 

 

O estudo do Latín a nivel fonético, morfosintáctico e léxico proporciona unha sólida base 

para o perfeccionamento no manexo doutras linguas. Desempeña, pois, un papel relevante 

como soporte lingüístico da maioría das linguas e para a comprensión do léxico culto que 
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forma gran parte da terminoloxía científica e técnica actual nas linguas que o alumnado 

coñece ou estuda; sen esquecer o enriquecemento cultural que lle proporciona o 

coñecemento dos aspectos que se inclúen na civilización clásica, berce da Europa actual, 

como son, entre outros, a mitoloxía, a relixión ou as súas creacións literarias e artísticas, 

que tanta influencia tiveron en épocas posteriores e seguen a ter hoxe en día. Xa que logo, 

é esencial a incorporación das linguas clásicas ao currículo integrado das linguas, para 

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

literaria. 

 

A materia de Latín na etapa da ESO ten como principal finalidade introducir o alumnado no 

coñecemento dos aspectos esenciais da lingua e da cultura latinas, facendo fincapé ao 

mesmo tempo no papel que estas desempeñan en tanto que orixe e fundamento das 

linguas romances e da cultura occidental, o que coñecemos como herdanza clásica. 

 

O estudo do Latín como lingua flexiva proporciona mediante a comparación unha sólida 

base científica para o estudo e o perfeccionamento progresivo no manexo doutras 

linguas.O idioma latino, logo de adquiridos uns mínimos coñecementos sobre os seus 

mecanismos morfosintácticos e o seu léxico, permite entender as linguas romances como 

resultado dunha evolución e atopar paralelismos entre elas que axuden no seu estudo. 

 

O estudo da orixe e a evolución do Latín ás linguas romances proporciónalle ao alumnado 

os instrumentos necesarios para comprender e analizar os procesos de cambios fonéticos, 

morfosintácticos e semánticos que deron lugar aos procedementos que rexen hoxe as 

súas linguas, e axuda a incrementar de xeito notable o seu léxico. A reflexión sobre o 

léxico coñecido, a adquisición de novas palabras e a comprensión das estruturas da lingua 

latina interveñen de xeito notable no uso máis eficaz da lingua propia como instrumento de 

aprendizaxe, comunicación e interpretación da realidade. 

 

O estudo da herdanza clásica, obxecto desta materia, non só está presente na lingua 

latina, pois abordará tamén os diferentes aspectos que se inclúen no que coñecemos 

como civilización latina, berce da Europa actual. Ademais da descrición do seu marco 

xeográfico e do estudo dos principais fitos históricos, haberá lugar tamén para unha análise 

das súas estruturas sociopolíticas, da súa vida cotiá, e manifestacións culturais como os 

espectáculos públicos ou as súas creacións literarias e artísticas, a enxeñaría e o 
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urbanismo, a mitoloxía e a relixión.  

 

A funcionalidade e a utilidade dos coñecementos básicos sobre a lingua latina e a cultura 

clásica en diversos contextos de aprendizaxe guiará o tratamento dos contidos e a 

selección de obxectivos. Por esta razón, tentarase que o latín, na medida que sirva para a 

consecución dos obxectivos e desenvolvemento das capacidades e competencias 

propostos para esta etapa, asente os fundamentos para o estudo, se é o caso, das 

humanidades ou as ciencias sociais. 

 

Partindo desta perspectiva, o estudo da materia organízase en bloques que se refiren 

tanto a cuestións lingüísticas como a temas culturais, tendo en conta que ambos os dous 

aspectos constitúen dúas facetas inseparables e complementarias para o estudo da 

civilización romana, sen as que non é posible apreciar a importancia do legado latino na 

súa verdadeira dimensión. 

 

O primeiro bloque (O Latín, orixe das linguas romances) estuda o Latín como orixe das 

linguas romances. Os contidos comezan coa análise das linguas do mundo, para seguir 

co estudo do indoeuropeo e as súas familias lingüísticas, a orixe, a evolución e as etapas 

do latín e as linguas romances. A continuación, preténdese analizar o papel que 

desempeñou a lingua latina na formación do galego, do castelán e das demais linguas 

romances que se falan na actualidade en Europa e noutros países do mundo, mediante o 

estudo do mantemento de elementos lingüísticos latinos nesas linguas e a análise dos 

procesos de evolución fonética, morfosintáctica e semántica. 

 

O segundo bloque (Sistema da lingua latina: elementos básicos) aborda os elementos 

básicos da lingua latina, comezando por percorrer os sistemas de escritura coñecidos, para 

analizar despois a orixe e a evolución do abecedario latino e a súa pronuncia. 

 

Os bloques terceiro e cuarto ( Morfoloxía e Sintaxe)  tratan aspectos netamente 

lingüísticos, centrándose desta vez na morfoloxía e na sintaxe, os outros dous niveis de 

descrición e explicación do sistema, ademais da fonética e a semántica, dúas realidades 

inseparables que conforman e integran o aspecto gramatical. Preténdese iniciar o 

alumnado no concepto de flexión, estudando a estrutura interna das palabras e os 

elementos formais destas que serven para definir a relación que manteñen con outras 
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dentro da oración. A sintaxe tamén se ocupa de estudar as estruturas oracionais latinas e 

os elementos que definen as súas construcións máis características, introducindo 

progresivamente niveis de maior complexidade, co propósito fundamental da comprensión 

e a interpretación dos textos. É recomendable comezar o estudo do latín de cuarto de 

ESO cun método natural, no que as regras morfosintácticas se deduzan da práctica da 

lectura e da tradución. 

 

Dedícase o bloque quinto (Roma: historia, cultura e civilización) ao estudo da civilización 

latina, co fin de identificar non só os feitos máis importantes da súa historia, senón tamén 

os aspectos propios da súa organización política, social e militar, e da súa identidade 

cultural, sen esquecer o estudo da vida cotiá, a relixión e a mitoloxía, cuxa influencia  

resulta decisiva para a configuración  do imaxinario  occidental.  Preténdese  tamén iniciar 

o alumnado no coñecemento dalgunhas das manifestacións artísticas máis significativas 

da antigüidade romana, entre as que destacan por unha banda as relativas ás artes 

plásticas e, máis concretamente, a escultura e a arquitectura, e pola outra, as literarias. 

 

O bloque sexto (Textos), que será transversal ao longo de todo o curso, pretende que o 

alumnado aplique os seus  coñecementos básicos de morfoloxía e sintaxe para iniciarse na 

interpretación, na tradución directa e inversa de frases de dificultade progresiva e textos 

adaptados. Para iso, deberá comparar as  estruturas latinas coas da súa lingua propia e 

utilizar correctamente o dicionario, recoñecendo e analizando toda a información que 

proporciona. 

 

Por último, dedícase o bloque sétimo ( Léxico)  ao estudo do léxico, entendendo que este 

resulta imprescindible para avanzar no coñecemento de calquera lingua. Dentro deste 

ámbito préstase especial atención á etimoloxía, non só porque esta serve para pór de 

manifesto o mantemento das raíces latinas nas linguas modernas, senón ademais porque 

axuda o alumnado a adquirir unha mellor comprensión da súa propia lingua, axudándolle 

a precisar o significado de termos coñecidos ou a descubrir o de outros que non utilizara 

anteriormente, e incorporándoos ao seu vocabulario habitual. Así, dedícase un especial 

interese á composición e á derivación culta, onde se analizan prefixos, lexemas e sufixos 

de orixe grega e latina. Abondando nesta última idea, abórdase o estudo das locucións e 

as expresións latinas de uso actual, non só para coñecer o seu significado, senón tamén 

para saber empregalas nun contexto adecuado. 
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CONTIDOS POR UNIDADES 
 

De xeito pormenorizado, os contidos que se van estudar este curso serán os seguintes: 

 

Unidade 1 

 

- Introdución ao estudo do Latín 

- Importancia do latín como asignatura 

- Orixes da lingua latina. O indoeuropeo e as súas ramas. Outras familias lingüísticas 

- Evolución histórica da lingua latina 

- Períodos da historia de Roma: fundación, monarquía, república e imperio 

- O latín na actualidade. Relevancia do seu estudo 

- Escena da película A vida de Brian: “Qué fixeron por nos os Romanos?” 

 

Unidade 2 

 

- Introdución ao latín 

- Algunhas frases latinas transparentes en castelán (ou como perderlle o medo ao 

latín): 

- Ausencia do artigo en latín 

- Os casos e as súas equivalencias sintácticas 

- Introdución ás declinacións 

- Introdución ás conxugacións verbais: Os temas 

- Presente de indicativo do verbo amo-as-are-amavi-amatum 

- Tradución correcta (directa e inversa) de oracións sinxelas. 

 

Unidade 3  

 

- A primeira declinación 

- Algunas particularidades da primeira declinación 

- Exemplos do uso do xenitivo e do dativo 

- A primeira conxugación: tempos do tema de presente 

- O verbo sum-es-esse-fui: tempos do tema de presente 

- Algunhas esceas da vida cotiá romana 
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- Tradución correcta (directa e inversa) de oracións sinxelas. 

 

Unidade 4  

 

- A segunda declinación: 

 nomes en -us 

 nomes en -er / -ir 

 nomes en -um (declinación neutra) 

- O caso locativo 

- O adxectivo: Introdución 

- Os adxectivos de tres terminacións: bonus-a-um 

- A guerra de Troia 

- Os posesivos 

- Máis esceas da vida cotiá romana 

- Fábula: o lobo e o año 

- Aplicación correcta dos coñecementos morfolóxicos na tradución directa e inversa de 

oracións e textos sinxelos. 

 

Unidade 5  

 

- A primeira conxugación: tempos do tema de perfecto 

- O verbo sum-es-esse-fui: tempos do tema de perfecto 

- Formación dos tempos do tema de presente e do tema de perfecto nas catro 

conxugacións 

- Mitoloxía: Dédalo e Icaro 

- As preposicións de acusativo: apud, ad, in, etc... 

- O demostrativo gramatical: is-ea-id 

- Mitoloxía: Orfeo e Eurídice 

- A casa romana 

- Unha panxoliña en latín: Adeste fideles 

- Aplicación correcta dos coñecementos morfolóxicos na tradución directa e inversa de 

oracións e textos sinxelos. 

 

Unidade 6  
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- A terceira declinación: 

 imparisílabos (tema en consonante) 

 parisílabos (tema en –i) 

 tema mixto (imparisílabos en singular, parisílabos en plural) 

- Mitoloxía: Teseo e o Minotauro 

- Os adxectivos de dúas terminacións: fortis-e 

- Os adxectivos de unha terminación: prudens-ntis 

- A vida dos nenos romanos 

- Mitoloxía: A espada de Damocles 

- Os demostrativos:  

 hic-haec-hoc 

 iste-ista-istud 

 ille-illa-illud 

- Aplicación correcta dos coñecementos morfolóxicos na tradución directa e inversa de 

oracións e textos. 

 

Unidade 7  

 

- A cuarta declinación 

- Mitoloxía: Ifixenia 

- O pronome relativo: qui-quae-quod 

- Mitoloxía: Iasón e o vellocino de ouro 

- A orixe do capitel corintio 

- Aplicación correcta dos coñecementos morfolóxicos na tradución directa e inversa de 

oracións e textos. 

 

Unidade 8  

 

- A quinta declinación 

- Expresiones con res: res publica, res adversae, res secundae, etc... 

- Mitoloxía: Faetón 

- Os pronomes persoais 

- Aplicación correcta dos coñecementos morfolóxicos na tradución directa e inversa de 

oracións e textos. 
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Unidade 9  

 

- Os participios de presente e de pasado 

- Mitoloxía: os deus románs e os seus equivalentes gregos 

- O participio concertado e o ablativo absoluto 

- Mitoloxía: Xúpiter 

- Aplicación correcta dos coñecementos morfolóxicos na tradución directa e inversa de 

oracións e textos. 

 

Nota: Os contidos do bloque 7, de léxico, estarán incorporados, de xeito transversal, a todas 

as unidades do curso, e serán comentados puntualmente a partir de palabras que aparezan 

nas frases e textos a traducir, facendo referencia en particular aos seguintes aspectos: 

 

- A lingua latina nas linguas actuais: Coñecemento do concepto de evolución 

nas linguas, dos conceptos de palabra patrimonial, cultismo e semicultismo, de 

composición e derivación e do concepto de latinismo. 

- As palabras latinas: Estudo de latinismos de uso frecuente: Definición e 

emprego correcto na propia lingua dos latinismos estudados (a posteriori, a 

priori, ante meridiem, post meridiem, curriculum vitae, post data, ítem, grosso 

modo, ídem, de incógnito, viceversa, ultimátum, in fraganti, in situ, in vitro, 

lapsus, maremágnum, referéndum, accésit, déficit, per cápita, superávit, 

quórum, R.I.P., ad hoc, addenda, alias, ipso facto, hábitat, modus vivendi, 

status) 

- A historia das palabras: Estudo da evolución fonética do latín:  

Coñecemento e aplicación ao léxico latino das regras estudadas: 

* perda de -m final e apócope de -e final 

* regras -o final átono e s- inicial ante consoante 

* estudo da evolución fonética dos ditongos latinos au, ae e oe e  

oclusivas xordas latinas intervocálicas. 

* consoantes xeminadas e grupos -ll- e -nn- 

* oclusivas sonoras intervocálicas e grupos -ns- e -gn- 

* o breve tónico latino e e breve tónico latino 

* vocais átonas postónicas e f- inicial latino ante vocal 
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* grupos iniciais latinos cl-, fl-, pl- e grupo intermedio -ct- 

* grupos latinos -cul- e -li- 

- Prefixos de orixe latina: Identificación no léxico da  propia lingua e 

coñecemento do significado que achegan os prefixos de orixe latina estudados 

(cum, ante, in, e/ex, circum, inter, prae, sub, super, trans) 

- Sufixos de orixe latina: Identificación no léxico da propia lingua e 

coñecemento do significado que achegan os sufixos de orixe latina estudados (-

mentum, -arium, - alem, -osum, - acem, - tricem, - tudinem, - orium, - ilem, - 

orem, -bilem) 

- Lexemas de orixe latina: Identificación no léxico da propia lingua e 

coñecemento do significado que achegan os principais lexemas de orixe latina 

estudado (audio, -cida/cidio, -cultor/cultura, -fero, -fico, -voro, ferr-, bene, equi, -

forme, male-, -mente, multi-, omni-, socio, vice-) 

- Prefixos de orixe grega: Identificación no léxico da propia lingua e 

coñecemento do significado que achegan os prefixos de orixe grega estudados 

(sin-, para-, ana-, anfi- cata-, dis-, epi-, meta-, a/an-, anti-, dia-, en-, hemi-, 

hiper-, hipo-, peri-) 

- Sufixos de orixe grega: Identificación e coñecemento no léxico da propia 

lingua do significado que achegan os sufixos de orixe grega estudados (oma, 

ico, ismo, ista, itis, oide, sis, terio) 

- Lexemas de orixe grega: Identificación e coñecemento do significado dos 

lexemas de orixe grega no léxico da propia lingua (antropo, bio, crono, log(o), 

metro, micro, mon(o), poli, tele, teo, termo, zoo) 

- O vocabulario da ciencia e da técnica: Identificación no léxico da propia 

lingua e coñecemento do significado que achegan os principais lexemas 

estudados: 

*  a natureza, a materia e a forma: talas(o), anemo, hidro,  

helio, fisio, hipo, icto, ornito, piro, lito, sidero, ciclio, gonio 

* o corpo humano e os números: somato, cefalo, oto, oftalmo,  

estomat, cardio, orteo, dactilo, quiro, podo; tetra, penta, hexa,  

hepta, octo, enea, deca, kilo 

* a sociedade, percepción e sentimentos: andro, gin, geronto,  

demo, etno, poli, filo, fobia, miso, hipno, psiqu, foni 
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5.3.- METODOLOXÍA NOS DIFERENTES ESCENARIOS POSIBLES DE  

ENSINO-APRENDIZAXE 

 

5.3.1) Ensino presencial 

 
En circunstancias que distan moito de ser normais, a metodoloxía a seguir neste caso será a 

empregada nos pasados cursos, ainda que a disposición das aulas, con alumnos separados 

a 1,5 metros e co profesorado estático na fronte da aula, non é a idónea para una clase de 

lingua, na que as interaccións comunicativas teñen que ser constantes e dinámicas. Así, o 

traballo por parellas verase moi limitado, e será imposible levar a cabo traballos en grupo. 

 

Despois da presentación do tema por parte do profesor, o alumnado deberá facer as 

actividades prácticas e tarefas correspondentes a cada unidade. Son de particular 

importancia os exercicios de tradución, que requiren a posta en práctica das destrezas e 

coñecementos aprendidos e serven, a súa vez, de base para comentarios de índole 

histórica, cultural, mitolóxica, léxica ou etimolóxica. 

 

O enfoque metodolóxico deberá favorecer a capacidade de autoaprendizaxe, e de aplicar os 

métodos apropiados de investigación para seguir aprendendo ao longo da vida. 

 

Os textos converteranse no punto de partida para traballar simultaneamente os 

aspectos morfosintácticos da lingua latina, o seu léxico e a súa relación co galego e co 

castelán, así como os aspectos culturais relacionados cos textos traballados. 

 

Proporase unha secuencia de traballo axeitada e graduada por medio dunha 

metodoloxía activa, preferentemente de tipo indutivo-contextual, na que as normas se 

convertan en posesión permanente e en automatismo lingüístico. 

 

O enfoque irá dirixido a que o alumnado desenvolva e afiance as súas propias 

técnicas de traballo mediante diversas estratexias. 

 

Procurarase xerar un clima na aula co que as alumnas e alumnos sintan a necesidade 

de participar activamente no proceso de ensinanza-aprendizaxe, asegurándonos de 
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que eses intentos, mesmo se son erróneos, sirvan de estímulo para intentalo de novo. 

 

Neste sentido, crearanse contextos de aprendizaxe e avaliación que comprometan o 

alumnado e que o leven a planificar e avaliar as súas realizacións, identificando os 

avances e as dificultades, de cara a autorregular o seu propio e singular proceso de 

aprender a aprender. 

 

Atenderase á diversidade e observaranse as particularidades concretas de cada 

alumno. 

 

Finalmente, promoverase a utilización das TIC para informarse, aprender e 

comunicarse e para utilizar con sentido crítico, como recurso formativo, materiais de 

procedencia diversa. 

 

5.3.2) Ensino semi-presencial 

 

No caso do IES Illa de San Simón, non se contempla esta posibilidade, xa que en todas as 

aulas se pode manter a distancia de 1,5 metros entre alumnos. 

 

5.3.3) Ensino a distancia 

 

No caso de que un alumno (ou grupo de alumnos, unha clase completa, ou todo o centro) 

teña que quedar na casa polas condicións sanitarias, a metodoloxía que se vai utilizar 

durante o tempo que dure o confinamento será a seguinte: 

 
 Ao non ter libro de texto, o alumnado traballará na casa usando os materiais que o 

profesor lles proporcione a través da Aula Virtual. Cada semana, o profesor,  a través da 

Aula Virtual, explicará a parte teórica do tema e indicará as actividades e tarefas que o 

alumnado terá que realizar na casa, e facilitará aos seus alumnos as solución aos 

exercicios e as actividades propostas. 

 Poderase utilizar a ferramenta Webex ou similares para explicar cuestión teóricas, 

solucionar dúbidas ou axudar ao alumnado en momentos puntuais. 
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 O sistema de avaliación do traballo realizado nesta modalidade pódese consultar no 

apartado 7 sobre Avaliación. 

 

6 - MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Non se vai utilizar libro de texto. No seu lugar o profesor empregará os seguintes recursos 

didácticos: 

 

- presentacións en Powerpoint das distintas unidades por medio da pizarra dixital. 

- proxecións de videos e películas (“A vida de Brian”, “Troya”, “Gladiator”) 

- Internet como ferramenta de traballo na aula. 

 

O único material que o alumnado terá que adquirir será un dicionario de Latín, máis ou 

menos completo segundo o tipo de alumnos de que se trate: os que cursan esta asignatura 

de xeito propedéutico para seguir co seu estudo no Bacharelato, ou os que o fan polo 

carácter obrigatorio da materia dentro do itinerario de Humanidades. 

 

Proporciónase material complementario en fotocopias se é necesario. Este curso, debido ás 

restricións impostas polo protocolo sanitario, limitaremos este recurso ao mínimo 

imprescindible. 

 

Finalmente, na Biblioteca contamos con libros como “Astérix. Las citas latinas explicadas” e 

“Latin Lover”, sobre expresións latinas habituais, que poden ser utilizados en clase como 

elemento motivador. 
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7- AVALIACIÓN 
 
 

7.1.- AVALIACIÓN ORDINARIA 
 

7.1.1) Ensino presencial 

 
Na avaliación ordinaria a cualificación do proceso de aprendizaxe do alumnado debe levarse 

a cabo tendo en conta os seguintes aspectos: 

 A observación do traballo diario do alumnado por parte do profesor, por medio de 

preguntas frecuentes na aula, feitas de forma individual ou colectiva. Este seguimento 

farase por medio das rúbricas de avaliación. 

 Control de asistencia e puntualidade, observación do grao de participación na clase 

para poder valorar a súa actitude. Este curso, debido aos protocolos sanitarios, non 

se valorará o caderno de traballo do alumno. 

 Este curso o respecto ás normas, sobre todo ás referidas ao protocolo sanitario, é 

especialmente importante, e será outro dos elementos clave para a avaliación do 

alumno. 

 Probas específicas que recollerán os contidos desenvolvidos ata ese momento do 

proceso de ensino-aprendizaxe. Estas probas poden ser escritas ou orais. De xeito 

habitual faranse dúas probas escritas por avaliación, para que exista unha constancia 

por escrito dunha nota académica. Este tipo de probas teñen como finalidade avaliar 

o alumno e axudar ao profesor a programar o avance do curso académico, 

observando se se van cumprindo os obxectivos plantexados nun principio. 

 
 

7.1.2) Ensino semipresencial 
 

No caso do IES Illa de San Simón, non se contempla esta posibilidade, xa que en todas as 

aulas se pode manter a distancia de 1,5 metros entre alumnos. 

 
 

7.1.3) Ensino a distancia 
 
Nesta situación podemos contemplar outros tres escenarios posibles: 
 
1 - Se se producise una situación de ensino a distancia durante todo un trimestre, 

valoraríase o traballo realizado na casa e, se fose posible, os resultados de probas escritas 
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online. No traballo de casa, a cualificación do alumnado terá en conta non só o grao de 

asimilación de contidos, senón tamén o cumprimento das normas de presentación das 

tarefas online: entrega en prazo, respecto do formato de entrega, orde e pulcritude, se o 

traballo está completo e se axusta ao requerido, etc… Estes dous aspectos constituirían o 

100% da nota do trimestre. 

 

2 - Se a situación de ensino a distancia ten lugar só durante unhas semanas, contemplamos 

a posibilidade de realizar probas presenciais de contidos á volta ao ensino presencial, xa 

que ditas probas constitúen o 75% da nota do trimestre por ser a única garantía de que son 

realizadas polo alumno. O 25% restante da nota corresponderá ao traballo realizado na casa 

e no centro durante o período de ensino presencial, incluindo a actitude, o comportamento e 

o respecto ás normas. 

 

3 - En caso de que un alumno estivese en situación de ensino a distancia durante uns 

poucos días, terase en conta o traballo realizado a distancia dentro do 25% correspondente 

á nota de traballo e comportamento. 

 

En todo caso, a cualificación procurará reflectir o nivel de asimilación dos contidos e valorará 

de xeito proporcional o traballo realizado nas dúas modalidades, tendo en conta cada caso 

individualmente. O alumno será informado das notas obtidas e do sistema de cualificación 

que se adopte en cada caso. 

 

7.2.- AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
Coa lexislación vixente está prevista una avaliación extraordinaria de setembro para o 

alumnado que non acade cualificación positiva na convocatoria de xuño. Na data de 

setembro que acorde o centro educativo realizarase un exame escrito, sendo necesario 

obter unha nota mínima de 5 para superalo. 

 

7.3.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

 CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE EXERCICIOS E PROBAS 

 PRESENTACIÓN 
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Faltas de ortografía, limpeza, borranchos, caligrafía e respecto polas marxes. 

Poderase baixar puntos por cada un dos elementos considerados na presentación. 

 

 EXACTITUDE DA RESPOSTA 

Terase en conta o rigor na resolución das actividades (denotante de corrección na 

indagación, estudio e asimilación dos datos) 

 

 EXPRESIÓN 

Valorarase a correcta utilización da lingua vehicular, tendo en conta a riqueza léxica e 

semántica usada nas respostas. Este criterio establécese de forma positiva: unha 

mellor expresión significará unha maior valoración na proba ou traballo 

 

 DESENVOLVEMENTO DO EXERCICIO OU PRÁCTICA 

Resolución axeitada en tempo e forma. Sobre unha nota de 10 valorarase cada unha 

das preguntas segundo a súa importancia, característica que se lle comunicará a 

cada alumno/a antes do comezo do exercicio, ben oralmente ou ben no mesmo folio 

da proba. 

 

 SISTEMA DE CUALIFICACIÓN DAS ACTITUDES 

 PUNTUALIDADE E ASISTENCIA  

Asiste con regularidade e é puntual. 

 

 RESPECTO AOS COMPAÑEIROS/AS E AO PROFESOR/A  

É respectuosa/o e educada/o coas compañeiras/os e co profesorado. Non ten faltas 

de orde nos partes de clase. 

 

 LIMPEZA E ORDE EN EXERCICIOS, TRABALLOS...  

Entrega ou fai os exercicios ou probas con limpeza e orde. É ordenada/o cos 

traballos. 

 

 INTERESE POLA MATERIA  



30 

 

Participa con regularidade e/ou fai preguntas. 

 

 RESPECTO ÁS NORMAS SANITARIAS E DE UTILIZACIÓN DE RECINTOS E 

MATERIAIS  

Coñece e respecta as normas sanitarias e de utilización de recintos e materiais. 

 

 ESPÍRITO CRÍTICO  

É crítica/o nas súas valoracións dun xeito construtivo. 

 

 CRITERIOS PARA CALCULAR A NOTA FINAL DA MATERIA 

 A nota de cada avaliación será valorada da seguinte forma: 

 

- 75% porcentaxe correspondente aos temas de lingua latina, tradución e interpretación de 

textos, cultura e civilización, léxico latino e a súa evolución.  

- 25% porcentaxe correspondente ao traballo diario, á presentación das tarefas (ben sexa 

na clase ou, se é o caso, a distancia), o comportamento, actitude, asistencia e 

puntualidade. 

 

Para acadar unha avaliación positiva na materia ao final de curso, ao ser  unha 

avaliación continua, o alumno deberá obter unha nota igual ou superior ao 5 na terceira 

avaliación ou, en todo caso, unha nota de 5 como resultado de aplicar o seguinte cálculo: 

 

- 20% da nota da 1º avaliación 

- 30% da nota da 2º avaliación 

- 50% da nota da 3º avaliación 

 

Ao final de curso poderá ter lugar una proba final de recuperación para aqueles 

alumnos que non acadasen un resultado positivo nas probas finais de avaliación. 

 

7.4.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Lectura e escritura en latín. 

2. Análise dos principais fenómenos fonéticos. 
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3. Análise morfosintáctica de palabras, frases e textos latinos. 

4. Tradución directa e inversa de frases e/ou textos dunha dificultade progresiva sen 

necesidade da axuda do dicionario ou coa axuda do dicionario. 

5. Estudo dun vocabulario básico de "máxima frecuencia". 

6. Realización de exercicios de vocabulario nos que o alumno se familiarice coas 

regras xerais de transcrición, derivación e composición. 

7. Recompilación de latinismos utilizados en libros de texto de bacharelato ou xornais 

para un posterior estudo do seu uso. 

8. Localización en mapas de lugares, personaxes, obras artísticas, acontecementos 

históricos e feitos culturais. 

9. Análise e síntese de textos literarios e de obras plásticas relacionados coa cultura 

latina. 

10. Comprobación da incidencia dos mitos na formación de palabras e frases, na 

literatura e na arte. 

 

 
7.5.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Os criterios de avaliación serán os seguintes: 

 

A) Resumir o contido de textos traducidos de autores clásicos e modernos e 

identificar neles aspectos históricos ou culturais. 

 

Este criterio pretende constatar se o alumnado é quen de comprender o contido dun texto, 

identificar acontecementos, personaxes e aspectos da civilización romana e relacionar os 

datos do texto con referentes actuais. 

 

B) Distinguir nas diversas manifestacións literarias e artísticas de todos os 

tempos o legado de Roma como fonte de inspiración e recoñecer no 

patrimonio arqueolóxico as pegadas da romanización. 

 

Este criterio trata de comprobar se son identificados os principais elementos da cultura 

romana e o patrimonio arqueolóxico romano en diversos contextos expresivos, textos 

literarios e iconografía de cualquera tipo, se comprende o seu significado específico e se 

advirte o seu valor como fonte de inspiración. 
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C) Aplicar as reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos que deran 

orixe a termos romances do vocabulario habitual e establecer a relación 

semántica entre un termo patrimonial e un cultismo. 

 

Este criterio pretende avaliar a capacidade para utilizar os mecanismos de evolución 

fonética e analizar as diferenzas de significado entre palabras dunha mesma orixe 

 

D) Identificar compoñentes de orixe grecolatina en palabras da linguaxe cotiá e no 

vocabulario específico das ciencias e da técnica, e explicar o seu sentido 

etimolóxico. 

 

Este criterio trata de comprobar a capacidade de recoñecer os formantes gregos e latinos en 

diferentes contextos lingüísticos e producir definicións etimolóxicas de termos habituais, 

científicos e técnicos. 

 

E) Recoñecer latinismos e locucións usuais de orixe latina incorporadas ás 

linguas coñecidas polo alumno e explicar o seu significado en expresións 

orais e escritas. 

 

Este criterio pretende verificar se o alumno identifica e comprende as expresións latinas 

integradas nas linguas modernas e se é capaz de utilizalas de xeito coherente 

 

F) Recoñecer os elementos morfolóxicos e as estruturas sintácticas elementais 

da lingua latina e comparalos cos das propias linguas. 

 

Con este criterio trátase de constatar a comprensión do funcionamento básico da lingua 

latina e a capacidade de establecer analoxías e diferenzas con elementos e estruturas da 

súa propia lingua. 

 

G) Traducir textos breves e sinxelos e producir mediante retroversión oracións 

simples utilizando as estruturas propias da lingua latina. 

 

Este criterio tenta comprobar se o alumno asimilou as estruturas morfolóxicas e sintácticas 



33 

 

elementais da lingua latina e se é quen de recoñecelas para realizar traducións directas 

ou inversas de textos elaborados de escasa dificultade. 

 

De xeito máis pormenorizado, os criterios de avaliación son os que seguen: 

1. Ler textos breves e orixinais.  

2. Ler e comentar textos literarios latinos traducidos. 

3. Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso actual e saber 

empregalas no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia lingua. 

4. Distinguir unidades de especial interese na derivación e composición de palabras: 

prefixos, sufixos,etc. 

5. Relacionar distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 

6. Recoñece-las diferentes formas nominais, pronominais e verbais, e as función das 

declinacións e conxugacións, e aprecia-la súa correspondencia coa lingua materna 

e con outras linguas modernas. 

7. Traducir textos latinos sinxelos. 

8. Realiza-la retroversión de frases sinxelas. 

9. Situar no tempo e no espazo os acontecementos históricos máis importantes de 

Roma; identifica-las súas manifestacións culturais básicas e recoñece-la súa 

pegada   na civilización. 

 

7.6.- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE PARA SUPERAR A MATERIA 

 

A LINGUA LATINA (bloques 1, 2, 3, 4) - Grao mínimo de consecución 50% 

 

 Do indoeuropeo ás linguas romances. 

 A escritura en Roma. Abecedario, pronunciación e acentuación. 

 Flexión nominal, pronominal e verbal. Formas non flexivas. 

 Sintaxe dos casos. Uso das preposicións máis frecuentes. 

 A estrutura da oración. A concordancia. Orde de palabras. Oración simples e 

compostas. Coordinación.  

 

OS TEXTOS LATINOS E A SÚA INTERPRETACIÓN (bloque 6) - Grao mínimo de 
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consecución 50% 

 

 Iniciación á lectura comprensiva e ás técnicas de tradución e comentario de 

textos latinos. Análise morfosintáctica. 

 Lectura comprensiva de obras e fragmentos traducidos con comentario do seu 

contexto histórico, social e cultural. 

 

O LÉXICO LATINO E A SÚA EVOLUCIÓN (bloque 7) - Grao mínimo de 

consecución 50% 

 

 Aprendizaxe do vocabulario básico latino en función da súa frecuencia de uso e 

da súa relevancia en galego e castelán. 

 Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ás 

linguas romances. Palabras patrimoniais e cultismos. 

 Expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e literaria. 

 

ROMA E O SEU LEGADO (bloque 5) - Grao mínimo de consecución 50% 

 

 Sinopse histórica do mundo romano dos séculos VIII a. C. ao V d. C. 

 Organización política e social de Roma. Maxistraturas e clases sociais.  

 Aspectos máis relevantes da cultura e da vida cotiá en Roma. A vivenda, a 

educación, a familia, a vestimenta, a alimentación, a hixiene persoal, os 

espectáculos. 

 

8 - RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE ALUMNADO 
CON MATERIAS PENDENTES  
 
Tendo en conta que o alumnado iníciase no estudo de Latín en 4º ESO, non existe 

alumnado coa materia de Latín pendente. 

 
 

 
 



35 

 

9 - AVALIACIÓN INICIAL  
 
Tal e como contemplan as instrucións para o inicio deste curso, a avaliación inicial tivo lugar 

durante a primeira semana do mesmo. Ao facer esta avaliación tan pronto e con tan pouco 

tempo, é moi difícil ter un coñecemento personalizado do alumnado ou da súa situación 

emocional despois de tantos meses pasados en confinamento. 

 

A avaliación inicial determina o nivel previo de coñecementos dos alumnos. 

Evidentemente, non se esperan coñecementos previos da lingua latina no alumnado pois 

é o primeiro ano que acceden ao seu aprendizaxe, pero sí é imprescindible determinar os 

seus coñecementos sobre morfoloxía, sintaxe, vocabulario, historia e cultura clásica para 

poder tomar as decisións necesarias sobre a marcha do curso. Polo tanto, a avaliación 

consta de cuestións que nos informarán sobre os coñecementos gramaticais, léxicos e 

etimolóxicos do alumnado e cuestións sobre aspectos culturais relacionados coa materia. 

 
 
10 - ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

En moitos casos, debemos modificar ou adaptar contidos ou a metodoloxía para que todos 

os alumnos poidan alcanzar os obxetivos establecidos. Do mesmo xeito, debemos ofrecer 

actividades de extensión para aqueles alumnos máis capaces ou receptivos. A atención para 

a diversidade debe ser sempre realizada en ambas direcións. Así, constantemente se 

deberá abordar estas diferenzas, presentando as mesmas actividades de formas diferentes.  

O profesor intentará ofrecer actividades de reforzo e extensión que permitan dar una 

atención individualizada aos alumnos segundo as súas necesidades e ritmo de aprendizaxe.  

Débese facer constar que normalmente nos grupos de Latín non hai alumnado con 

necesidades especiais de apoio educativo. 
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11 - ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

A programación incorpora en cada unidade os elementos transversais recollidos pola 

LOMCE e polo Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que se establece o currículo na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

Na materia de Latín se traballan diferentes temas transversais ao longo de cada curso, como 

os seguintes: 

 

 Educación para a saúde, especialmente nestes tempos de pandemia 

 Educación moral e cívica, fomentando o sentido da responsabilidade ética e o espírito 

comunitario 

 Educación para a paz e a non violencia 

 Educación ambiental 

 Educación para a igualdade entre homes e mulleres, así como no respeto ás 

diferentes relacións persoais 

 

12 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES 

 
Ao igual que nos pasados cursos, tratarase de que o alumnado de Latín de 4º ESO, xunto co 

alumnado de Cultura Clásica de 3º ESO, teña ocasión de asistir á representación no 2º 

trimestre dalgunha obra de teatro clásico dentro do Festival de Teatro Grecolatino 

organizado por Prósopon, do cal teremos información no seu momento. Por suposto, esta 

actividade estará condicionada á situación sanitaria nese momento dentro da evolución da 

pandemia. 
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13 - AVALIACIÓN DOS PROCESO DE ENSINO E DA 
PRÁCTICA DOCENTE 
 

O proceso de ensino-aprendizaxe deberá avaliarse periódicamente coa finalidade de 

responder as seguintes preguntas: 

 

 Os resultados da avaliación nesta materia foron satisfactorios? 

 Adoptáronse medidas de mellora segundo os resultados académicos obtidos? 

 Adoptáronse medidas de atención á diversidade adecuadas? 

 Traballáronse os temas transversais na materia? 

 Estableceuse un programa de recuperación eficaz para os alumnos que o necesiten? 

 Alcanzáronse os obxectivos da materia establecidos para este curso? 

 Logrouse o desenvolvemento das Competencias clave relacionadas con esta 

materia? 

 Foi satisfactoria a práctica docente? 

 Deseñáronse programas de mellora para a práctica docente? 

 Foron adecuados os materiais e recursos didácticos empregados? 

 A distribución dos espazos e os tempos foi adecuada ós métodos didácticos e 

pedagóxicos utilizados? 

 Os métodos didácticos e pedagóxicos utilizados contribuíron á mellora do clima da 

aula? 

 Adecúase a Programación didáctica ao contexto da aula? 

 

Doutra banda, a práctica docente poderá avaliarse mediante a seguinte táboa de 

indicadores: 

 

 

 1 2 3 4 
Fago avaliación inicial ao principio de curso     

Propoño plan de traballo para cada unidade     

Planifico situacións introdutorias previas ao tema     
Aproveito o interese dos alumnos por un tema determinado para utilizalo como 
centro de interese 

    

Manteño o interese do alumnado     

Relaciono contidos e actividades cos coñecementos previos     
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Comunico a finalidade, importancia e aplicación na vida real das aprendizaxes     
Proporciono estratexias e ferramentas para que os alumnos descubran os 
contidos 

    

Teño en conta o nivel de habilidades dos alumnos e, en función del adapto o 
proceso de ensino-aprendizaxe 

    

Cando a motivación decae propoño actividades divertidas e curiosas     

Dou información dos progresos e das dificultades atopadas     

Obsérvanse as actividades dos alumnos     
Proporciono ao alumnado as rúbricas de avaliación para que saiban como e 
de que se lles vai a avaliar 

    

Analízanse traballos realizados de xeito individual e en grupo     

Lévase rexistro da observación sistemática     

Fanse entrevistas co alumnado     

Fanse probas orais     
Fanse probas escritas sobre pequenos bloques     
Fanse probas escritas sobre grandes bloques     
Tense en conta a existencia de probas doutras materias para colocar a da 
propia 

    

Son accesible ás familias     

OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre 

 

14 - AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

Cada avaliación, e en vista dos resultados obtidos, poderá revisarse a programación para 

valorar a súa adecuación con respecto á realidade de aula. Normalmente haberá que 

engadir ou eliminar contidos con respecto ao programado ao inicio de curso porque o ritmo e 

nivel de asimilación dependen de moitos factores, entre eles os coñecementos previos do 

alumnado, o interese e motivación de cara á materia ou ao estudo en xeral, a diversidade de 

niveis da aula, as lagoas en contidos básicos que requiran sesións extras de reforzo, o seu 

comportamento na aula,  a maneira de traballar en parellas ou en grupos que facilite ou 

dificulte o aproveitamento de cada sesión, as condutas disruptivas que poidan dificultar o 

proceso de ensino e aprendizaxe, etc. 

 

Como consecuencia da valoración dos resultados e da revisión da programación didáctica 

intentaremos adaptar as probas de avaliación aos contidos traballados e dedicar máis sesión 

de reforzo aos contidos non asimilados. 

 

Na avaliación da programación didáctica haberá que valorar os seguintes factores: 

 

 Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo 

 Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas  
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 O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización 

previstas? 

 Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades  

 Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar 

 Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación 

 Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación 

 Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver 

 Adecuación da secuencia de traballo na aula 

 Adecuación dos materiais didácticos utilizados 

 Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado 

 Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares 

 Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, 

traballos, etc. 

 Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha 

avaliación. 

 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final 

 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria 

 Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar 

 Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares 

 Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 

previstas 

 Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, 

estándares e instrumentos, e sobre os criterios de promoción 

 Adecuación do seguemento e da revisión da programación ao longo do curso 

 Contribución dende a materia ao plan de lectura do centro 

 Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia 

 

 

15 - DATOS DO DEPARTAMENTO 

Non existindo neste centro profesorado especialista na asignatura de Latín, esta materia 

será impartida no presente curso polo profesor Miguel Ángel Gil González, pertencente ao 

Departamento de Inglés. 
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Asdo: Miguel Angel Gil González 
 

Profesor de Latín 
 

IES Illa de San Simón 

 
 
 
 

 

    Redondela, setembro de 2020
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ANEXO: CADRO DE OBXECTIVOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
ASOCIADOS A CADA BLOQUE DE CONTIDOS 
 
 

 Bloque 1. O latín,  orixe das linguas romances  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  f 

  ñ 

  o 

  B1.1. Marco xeográfico da lingua.   B1.1. Coñecer e localizar en mapas 
o marco xeográfico da lingua latina. 

  LAB1.1.1. Sinala sobre un mapa o 
marco xeográfico no que se sitúa en 
distintos períodos a civilización ro- 
mana, delimitando o seu ámbito de 
influencia e situando con precisión 
puntos xeográficos, cidades ou res- 
tos arqueolóxicos coñecidos pola 
súa relevancia histórica. 

  CMCCT 

  CCEC 

  CAA 

  CD 

  CSC 

  e 

  ñ 

  o 

  B1.2. O indoeuropeo. Linguas indo- 
europeas 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 

  CMCCT 

  l 

  ñ 

  o 

  B1.2. O indoeuropeo. Linguas indo- 
europeas e familias lingüísticas. 

  B1.3. Agrupar as linguas indoeuro- 
peas en familias lingüísticas e loca- 
lizalas nun mapa. 

  LAB.1.3.1. Identifica as linguas que 
se falan actualmente en Europa, di- 
ferenciando pola súa orixe entre in- 
doeuropeas e non indoeuropeas, 
clasifica as primeiras en familias lin- 
güísticas e delimita nun mapa as 
zonas onde se utilizan. 

  CSC 

  CAA 

  CD 

  l 

  ñ 

  o 

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

  B1.4. Coñecer as orixes das linguas 
faladas en España, clasificalas e lo- 
calizalas nun mapa. 

  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 
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  f 

  ñ 

  o 

  B1.4. Palabras patrimoniais, cultis- 
mos e semicultismos. 

 B1.5. Distinguir e identificar pala- 
bras patrimoniais, cultismos e semi- 
cultismos. 

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

  CCL 

  CAA 

  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 caste- 
lán aplicando as regras fonéticas de 
evolución. 

  CCL 
  CAA 

 

 
 
 

 Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

  B2.1.  Coñecer diferentes sistemas 
de escritura e distinguilos do alfabe- 
to. 

  LAB2.1.1.     Recoñece     diferentes 
tipos de escritura e clasifícaos con- 
sonte a súa natureza e a súa fun- 
ción. 

  CD 

  CCEC 

  e   B2.2. Orixes do alfabeto latino.   B2.2. Coñecer a orixe do alfabeto 
nas linguas modernas e identificar 
os tipos de alfabeto empregados 
hoxe en día en Europa. 

  LAB2.2.1. Explica a orixe do alfabe- 
to de diferentes linguas partindo do 
abecedario latino, sinala as princi- 
pais adaptacións que se producen 
en cada unha delas, recoñece os 
tipos de alfabetos usados actual- 
mente en Europa e relaciona cada 
un coas linguas que os empregan. 

  CAA 

  CD 

  h   B2.3. Pronuncia do latín.   B2.3. Coñecer e aplicar con correc- 
ción as normas básicas de pronun- 
cia en latín. 

 LAB2.3.1. Le en voz alta textos 
latinos de certa extensión coa pro- 
nuncia correcta. 

  CCL 
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 Bloque 3. Morfoloxía  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  b   B3.1. Formantes das palabras.   B3.1. Identificar e distinguir os for- 
mantes das palabras. 

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

  CMCCT 

  CCL 

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

  B3.2. Distinguir e clasificar tipos de 
palabras. 

  LAB3.2.1. Distingue palabras varia- 
bles 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 
  B3.4. Flexión nominal e pronominal: 

substantivos, adxectivos e prono- 
mes. 

 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 prono- 
mes en latín, distíngueos a partir do 
seu enunciado e clasifícaos segun- 
do a súa categoría e a súa declina- 
ción. 

  CD 

  CCL 

 LAB3.4.2. Declina palabras e sin- 
tagmas en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra o 
paradigma de flexión corresponden- 
te. 

  CCL 

  CAA 

  b 

  e 
  B3.5. Flexión verbal.  B3.5. Coñecer as conxugacións, 

encadrar os verbos dentro da súa 
conxugación, enuncialos e conxuga- 
los correctamente. 

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

  CAA 

  CCL 

 LAB3.5.2. Coñece e identifica as 
formas que compoñen o enunciado 
dos verbos de paradigmas regula- 
res e recoñece a partir destas os 
modelos de conxugación. 

  CCL 

  CAA 
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  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 acti- 
va o modo indicativo, tanto do tema 
de presente como do tema de per- 
fecto; en pasiva, o presente, o pre- 
térito imperfecto, o futuro imperfecto 
e o pretérito perfecto de indicativo. 

  CAA 

  CCL 

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

  CD 
  CCL 

   

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

  CAA 

  CCL 

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

  CCL 
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 Bloque 4. Sintaxe  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  f   B4.1. Elementos da oración.   B4.1.  Coñecer  e  analizar  as  fun- 
cións das palabras na oración. 

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

  CMCCT 

  h   B4.2. Casos latinos.   B4.2. Coñecer os nomes dos casos 
latinos e identificar as súas princi- 
pais  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 

  LAB4.2.2. Traduce correctamente á 
súa lingua os casos latinos presen- 
tes nos textos e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practi- 
ca o seu uso. 

  CCL 

  e   B4.3. Concordancia.   B4.3. Recoñecer as regras de con- 
cordancia 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 

  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. 

  CMCCT 

  CCA 

  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 diferénci- 
aas das oracións simples. 

  CAA 

  CMCCT 

  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 transpa- 
rentes. 

 LAB4.6.1.  Recoñece,  dentro  de 
frases e textos sinxelos, as constru- 
cións de infinitivo e participio máis 
transparentes, e analízaas e tradú- 
ceas correctamente. 

  CCL 
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 Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  a 

  f 

  e 

  ñ 

  B5.1. Períodos da historia de Roma.   B5.1.  Coñecer  os  feitos  históricos 
das etapas da historia de Roma, 
encadralos no seu período corres- 
pondente e realizar eixes cronolóxi- 
cos. 

 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 

  CSIEE 

  CD 

  LAB5.1.2. Sabe enmarcar determi- 
nados  feitos  históricos no  período 
histórico correspondente. 

  CAA 

  CCEC 

  CSC 

  LAB5.1.3. Pode elaborar eixes cro- 
nolóxicos nos  que  se  representan 
fitos históricos salientables, consul- 
tando diferentes fontes de informa- 
ción. 

  CD 

  CAA 

  CMCCT 

  LAB5.1.4.   Describe   algúns   dos 
principais fitos históricos da civiliza- 
ción latina, e explica a grandes liñas 
as circunstancias en que teñen lu- 
gar e as súas principais consecuen- 
cias. 

  CSC 

  CCEC 
  CCL 

  a 

  ñ 
  B5.2. Organización política e social 

de Roma. 
  B5.2. Coñecer os trazos fundamen- 

tais da organización política e social 
de Roma. 

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

  CSIEE 

  CSC 

  CCL 

  LAB5.2.2. Describe a organización 
da sociedade romana e explica as 
características das clases sociais e 
os papeis asignados a cada unha 
delas, en comparación cos actuais. 

  CSIEE 

  CSC 

  CCEC 

  CCL 
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  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 estereo- 
tipos culturais da época en compa- 
ración cos actuais. 

  CSC 

  CCEC 

  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 tra- 
zos que os caracterizan e establece 
relacións entre os deuses máis im- 
portantes. 

  CCEC 

  CCL 

  CD 

  n 

  ñ 
  B5.4. Mitoloxía e relixión.   B5.5. Coñecer os deuses, mitos e 

heroes latinos, e establecer seme- 
llanzas e diferenzas entre os mitos 
e os heroes antigos e os actuais. 

 LAB5.5.1. Recoñece e ilustra con 
exemplos o mantemento do mítico e 
da figura do heroe na nosa cultura, 
e sinala as semellanzas e as princi- 
pais diferenzas que se observan en- 
tre ambos os tratamentos. 

  CAA 

  CCEC 

  CD 

  m   B5.5. Vida cotiá: vivenda, alimenta- 
ción e indumentaria. 

  B5.6. Recoñecer os tipos de viven- 
da empregados en Roma, as carac- 
terísticas principais da alimentación 
romana, os elementos da indumen- 
taria e as normas de hixiene perso- 
al, peiteados e cosméticos. 

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

  CD 

  CCEC 

  CSC 

  CCL 

  CSIEE 

  CCL 

  CAA 

  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 rela- 
ción co mundo actual. 

  LAB5.7.1. Describe as característi- 
cas dos tipos de espectáculos pú- 
blicos celebrados no teatro, no circo 
e no anfiteatro, valora o seu man- 
temento  no  mundo  actual  e  sitúa 
nun mapa os teatros, os circos e os 
anfiteatros conservados máis impor- 
tantes. 

  CSC 

  CSIEE 

  CCL 

  CMCCT 

  CCEC 
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 Bloque 6. Textos  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  h   B6.1. Análise morfolóxica e sintácti- 
ca. 

  B6.1. Aplicar coñecementos básicos 
de morfoloxía e sintaxe para iniciar- 
se na interpretación, na tradución e 
na retroversión de frases de dificul- 
tade progresiva e textos adaptados. 

  LAB6.1.1. Utiliza adecuadamente a 
análise morfolóxica e sintáctica de 
frases de dificultade graduada e tex- 
tos adaptados, para efectuar correc- 
tamente a  súa tradución ou retro- 
versión. 

  CCL 

  CAA 

  d 

  o 
  B6.2.  Comparación das  estruturas 

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

nas coas das linguas propias. 
 LAB6.2.1. Utiliza mecanismos de 

inferencia para comprender textos 
de forma global, relacionando estru- 
turas latinas con outras equivalen- 
tes nas linguas que coñece. 

  CCL 

  CAA 

  h   B6.3. Iniciación ás técnicas de tra- 
dución. 

 B6.3.  Utilizar  correctamente  os 
manuais de gramática e o diciona- 
rio, recoñecendo e analizando toda 
a información que proporcionan. 

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

  CCL 

  CAA 

  l 

  f 
  B6.4. Lectura comprensiva de tex- 

tos latinos orixinais, adaptados ou 
traducidos. 

  B6.4. Realizar a través dunha lectu- 
ra  comprensiva a  análise e  o  co- 
mentario do contido e a estrutura de 
textos latinos traducidos. 

 LAB6.4.1.    Realiza    comentarios 
sobre determinados aspectos cultu- 
rais presentes nos textos seleccio- 
nados, aplicando para iso os coñe- 
cementos adquiridos previamente 
nesta ou noutras materias. 

  CCEC 

  CCL 

 LAB6.4.2. Elabora mapas concep- 
tuais e  estruturais dos textos pro- 
postos, localizando o tema principal 
e distinguindo as súas partes. 

  CMCCT 

  CD 

  CCL 

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

 B6.5.  Redactar en  lingua  latina 
pequenos textos de produción pro- 
pia. 

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

  CCL 

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

  B6.6. Realizar pequenos coloquios 
en latín con frases sinxelas e de di- 
ficultade progresiva. 

  LAB6.6.1. Mantén un sinxelo diálo- 
go en latín sobre a base dun tema 
previamente acordado. 

  CCL 
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 Bloque 7. Léxico  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  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 pa- 
labras de maior frecuencia. 

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

  CAA 

  CCL 

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

  CD 

  CAA 

  b 

  ñ 

  o 

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

  B7.2. Distinguir e coñecer o signifi- 
cado dos principais prefixos e sufi- 
xos que interveñen na composición 
e na derivación culta. 

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

  CMCCT 

  CCL 

  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 

  e 

  b 
  B7.3. Locucións latinas de uso ac- 

tual. 
 B7.4. Coñecer o significado das 

principais locucións latinas de uso 
actual e saber empregalas nun con- 
texto axeitado. 

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

  CD 

  CSC 

  CCEC 

  CCL 

 
 


