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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

O carácter da materia obriga sempre a relacionar e revisar os estándares xa coñecidos e traballados nos dous primeiros 
trimestres cos novos. O enunciado do estándar fai que haxa que retomalo en cada trimestre para ampliar sobre o 
anterior. 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC 
B1.1. Distinguir e identificar palabras patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 

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

CCL / CAA / CCEC 

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

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

CD/ CCL / CAA 

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

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

LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas nominais e 
pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente en galego e en castelán. 
 
LA2B2.4.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina para realizar traducións 
e retroversións, axudándose do dicionario. 

CD/CCL/CAA 
 
 
CCL /CAA 

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

LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de formas verbais, 
conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e en castelán. 
 
LA2B2.5.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar traducións e 
retroversións, axudándose do dicionario. 

CD/CCL/CAA 
 
 
CCL /CAA/ CD 

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

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

CCL / CAA 

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

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

CCL / CAA 

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

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

CCL / CAA 

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

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

CCL / CAA 

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

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

CCL / CAA 

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

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

CAA / CCL/ CCEC 
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B4.3. Coñecer os fitos esenciais da literatura latina como base 
literaria da literatura e da cultura europea e occidental. 

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

CD / CCL 

B4.5. Establecer relacións e paralelismos entre a literatura 
clásica e a posterior. 

LA2B4.5.1. Analiza o diferente uso que se fixo dos textos latinos, explorando o mantemento dos xéneros e 
os temas da literatura latina mediante exemplos da literatura contemporánea. 
LA2B4.5.2. Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a influencia da tradición grecolatina en 
textos de autores/as contemporáneos/as, e sérvese deles para comprender e explicar o mantemento dos 
xéneros e dos temas procedentes da cultura grecolatina, describindo os seus aspectos esenciais e os 
tratamentos que reciben. 

CSC / CD / CCL 

 

 

CSC / CD / CCL 

 

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

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

CCL / CAA 

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

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

CD/ CCL / CAA 

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

B6.1. Coñecer, identificar e traducir termos latinos 
pertencentes ao vocabulario especializado: léxico literario, 
científico e filosófico. 

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

CCL / CMCCT/ CD 

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

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

CAA / CCL / CD 

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

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

CMCCT / CSC /CD 

CCEC / CCL 

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

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

CCL / CCEC 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  observación sistemática do traballo semanal e da 

regularidade do mesmo.  Análise das producións  e tarefas do alumnado. 

Observación directa dos intercambios na comunicación co alumnado, da 

expresión escrita e coñecemento de vocabulario e do manexo das TIC. 

Instrumentos:  Rexistro ou ficha individual do traballo semanal que 

recollan o tipo de tarefa, como foi realizada, a redacción, o cumplimento de 

prazos na entrega. Cuestionarios para verificar as  respostas ás fichas de 

revisión conceptual dos temas de literatura e do apartado de léxico.  Control  

mediante documentos en formato Word, facilitados pola profesora ao 

alumnado e posteriormente correxidos, da tarefa de análise e tradución de 

textos latinos dos autores propostos para a ABAU.  

Cualificación final 

• Calcularase a media da seguinte maneira: 

          Nos criterios de cualificación final estableceremos estas dúas 

posibilidades para facer a media: 

    • Alumnado con traballo moi baixo ou sen traballo nesta 3ª avaliación, 

aplicarase este criterio:  

        ○ Nota media da 1º e 2º avaliación (50% e 50%) 

    • Alumnado que traballou ben na 3ª avaliación, aplicarase este criterio:  

        ○ 45% a 1º avaliación + 40% a 2ª avaliación + ata 1,5 según traballo 

realizado. 

Aplicaremos o criterio que máis favoreza ao alumnado (sempre puntuando 

sobre 10). 

        Terase, por tanto, en consideración que: a avaliación das actividades 

realizadas na fase non presencial so poderá ter valor positivo para a 

cualificación do alumnado. 

1    • Redondeo 

A As cualificacións serán a media aritmética das dúas primeiras avaliacións, 

máis a porcentaxe sumada de 1 ou 1,5 (sobre o traballo da 3ª avaliación). A 

partir de 4,5 redondearase cara o número enteiro superior máis próximo, se 

a cifra das décimas é igual ou superior a 5, ou cara o enteiro inferior se esta 

cifra das décimas é inferior a 5. 

De 4 para abaixo non se establece redondeo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

- O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria, deberá 

realizar unha proba, que será cualificada de 0 a 10, e das mesmas 

características que as realizadas durante o curso, no mes de setembro, 

segundo o calendario e horario fixado polo centro escolar.  

- O exame recollerá preguntas e actividades relativas aos contidos mínimos 

da materia vista ata o 12 de marzo de 2020 (100% da nota). 

• A súa cualificación establecerase como segue: 

- Tradución do texto, análise morfolóxica e sintáctica: 5 puntos.                                                                                           

- Literatura latina: 2,5 puntos.                                                                                                                                             

- Latín, orixe das linguas romances e léxico: 2,5 puntos. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

 
Non hai alumnado coa materia de Latín II pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

▪ Exercicios de análise de formas nominais en relación á súa función e 

de análise morfolóxica de verbos. Exercicios de sintaxe. Exercicios de 

léxico e latinismos. Tradución de oracións para repasar as distintas 

construccións sintácticas e textos. Análise e tradución de textos latinos 

dos autores propostos para a ABAU. Realización de resumes dos temas 

de literatura. 

 

▪ Para os distintos bloques: lingüístico, literatura, léxico e textos, as 

actividades propostas son tanto de repaso das aprendizaxes e 

competencias realizadas nos dous primeiros trimestres, como de 

ampliación das aprendizaxes anteriores, tendo en conta aqueles 

obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada 

progresión do alumnado e que o carácter da materia obriga sempre a 

relacionar o xa coñecido co novo: morfoloxía pronominal e verbal, 

tradución, etimoloxía. Con data de 12 de marzo os únicos contidos que 

estaban pendentes de dar eran dentro dos  estándares do bloque de 

literatura: Cicerón. E dentro dos do bloque de léxico: parte de latinismos 

e toponimia. Todo  o material sobre isto foi facilitado ao alumnado para 

a realización dos exercicios correspondentes.  

  
▪ Actividades de recuperación. Todas as actividades arriba descritas 

serviron para que o alumnado con algunha avaliación non superada 

puidese reforzar e recuperar as aprendizaxes e competencias 

imprescindibles nos dous primeiros trimestres. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado do grupo dispón de conectividade. 

Publicación semanal das actividades e tarefas  no documento Google 

excel semanal do centro e no espazo reservado para esta materia na web 

do IES.  

Envío a cada alumno/a ao seu correo electrónico do material co que debe 

traballar cada semana. 
 

Materiais e recursos 

▪ Apuntes da materia, diccionario e /ou léxico da lingua, libretas do 

alumnado, fichas de traballo elaboradas pola profesora, presentacións 

power point, emprego de páxinas web.  

 

▪ Ordenador da profesora, do alumnado e das familias e ordenadores 

cedidos pola Administración ás familias. Correo electrónico á 

disposición do alumnado e das familias. Sistema de mensaxes Abalar 

móbil. Teléfono da profesora para  establecer a comunicación (miña 

coas familias). 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para informar ao alumnado e as familias utilizarase a publicación dos 

cambios motivados pola adaptación da programación didáctica do 

curso 2019/2020 no apartado do Departamento de Linguas Clásicas na 

web do IES.  

Así mesmo comunicarase a devandita publicación ao alumnado e ás 

familias a través de correo electrónico. 

Publicidade  Procederase á publicación na páxina web do centro. 


