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1. Latín 4º ESO 

1.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Estándares de aprendizaxe 
(Todos de repaso e reforzo) 

Criterios de avaliación 

-Comprender o concepto de declinación, 
coñecer as declinacións latinas e os casos.  
-Recoñecer, saber declinar e traducir as 
palabras flexivas. 

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

-A flexión verbal (temas de presente e 
perfecto). 

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

-Análise e tradución de frases e textos 
sinxelos. 

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

-Principais regras de evolución do latín ao 
castelán.  
-Cultismos, palabras patrimoniais e latinismos 
de uso frecuente. 

Recoñecer os elementos léxicos latinos que 
permanecen nas nosas linguas. 

-Vida cotiá: vivenda, familia, relixión, ocio etc. 
(segundo as preferencias do alumnado). 

Coñecer diversos aspectos do mundo romano. 

 

1.2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos 
-Traballo individual do alumnado.  
-Realización das tarefas no límite de tempo establecido. 
-Corrección das tarefas e evolución da autoaprendizaxe.  
-Valoración positiva da mellora das competencias nestes estándares. 

Instrumentos 
-Fichas de exercicios prácticos facilitadas pola profesora. 
-Traballos de investigación realizados polo alumnado. 
 

Cualificación final -O alumnado que teña aprobadas as avaliacións anteriores terá a materia 
aprobada. Ademais, dado que se trata dunha materia que xa se avalía de 
maneira continua, a nota da 3ª avaliación será a media da das dúas 
primeiras. No caso de que a media sexa inferior á nota da 2ª avaliación, 
será esta nota da 2ª avaliación a que obteña o alumnado na 3ª. 
-Esa nota poderá verse incrementada nun punto se o alumnado realiza 
correctamente as tarefas encomendadas durante estes meses. 
-A non realización nin envío das tarefas encomendadas nos últimos 
meses, sexa cal sexa o motivo, non perxudicará ao alumno na súa nota 
final. 
-Para aprobar o curso na convocatoria de xuño será preciso ter acadado 
unha nota mínima de 5. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

-Os contidos do exame de setembro serán os impartidos ata o día 12 de 
marzo. 
-Despois da avaliación de xuño o alumnado que non superase a materia 
recibirá por correo electrónico un resumo dos contidos das dúas 
primeiras avaliacións e un modelo de exame. 



-Na data que fixe o centro realizarase un exame que será avaliado de 1 a 
10. Os contidos serán aqueles dos que xa se informou ao alumnado e 
haberá varias opcións en cada pregunta. 
-No caso de non poder realizarse unha proba presencial, o alumnado 
recibirá instrucións para a elaboración dunha serie de exercicios 
prácticos que permitan comprobar a adquisición dos contidos mínimos. 
 

Alumnado coa 
materia pendente 

Non hai 

 

1.3. Metodoloxía 

Actividades -Repaso e reforzo: para non alterar máis a rutina do alumnado, con respecto 
do que se viña facendo na aula, propóñense o mesmo tipo de actividades 
prácticas (tradución de textos e exercicios) e traballos de investigación (temas 
opcionais para o alumnado). 
-Recuperación: para os alumnos que non alcanzaron o grao mínimo nas 
aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres 
do curso, propóñense actividades adaptadas individualmente, a partir dos 
contidos da 1ª e da 2ª avaliación. 
 

Metodoloxía -Dado que o número de alumnos é reducido, para lograr un bo seguimento 
resolvendo individualmente as dificultades que cada un poida atopar, 
decidiuse que se contactará con cada alumno por correo electrónico (todos 
dispoñen del e teñen algún dispositivo de acceso).  
-A profesora enviará semanalmente a cada alumno por correo electrónico 
unha ficha de traballo para revisar algún dos contidos de repaso e reforzar as 
competencias clave xa adquiridas. 
-Dado que o alumnado non dispón de libro de texto, todo o necesario para a 
resolución das fichas de exercicios estará incluido na propia ficha.  
-No caso da realización de traballos de investigación, a profesora poderá 
facilitar enderezos de internet e algunhas orientacións. Estes traballos serán 
de temática variada e opcional para que o alumnado poida escoller 
atendendo aos seus intereses e preferencias.  
-O traballo semanal será previsiblemente realizable nun tempo inferior ao 
número de horas de clase, xa que que é probable que o alumnado precise 
máis tempo para realizar só as tarefas. 
-No prazo non inferior a unha semana o alumnado deberá ter enviado á 
profesora o traballo realizado (cunha foto no móbil, ou un documento en 
formato word, powerpoint, pdf…). A profesora corrixirá o traballo e enviarallo 
a cada alumno cunha explicación sobre os erros e consellos de traballo, antes 
de mandar unha nova tarefa. 
 

Materiais e 
recursos 

-As fichas de traballo serán facilitadas pola profesora nun documento adxunto 
á explicación nun correo electrónico. 
-Os alumnos dispoñen de material de apoio, xa entregado durante o curso, 
para consultas. 

 

1.4. Información e publicidade 



Información ao alumnado e ás familias -O contacto co alumnado establecerase a través do 
correo electrónico (que todos posúen e saben 
empregar). 
-O contacto coas familias establecerase a través do 
equipo directivo ou do espazo Abalar. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

2. Latín I (1º BAC) 

2.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

Estándares de aprendizaxe  Criterios de avaliación 

Domina a morfoloxía dos paradigmas das 
cinco declinacións e dos verbos regulares. 
(Reforzo) 

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

Flexión nominal e pronominal: substantivos, 
adxectivos e pronomes. (Reforzo) 

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

Utiliza correctamente o diccionario. 
(Reforzo) 

Utilizar correctamente manuais e dicionarios, 
recoñecendo e analizando toda a información 
que proporcionan.  

Analiza morfoloxica e sintacticamente frases 
e textos de dificultade gradual. (Reforzo) 

Coñecer os nomes dos casos latinos, 
identificar as principais funcións que realizan 
na oración e saber traducir os casos á lingua 
materna adecuadamente. 

Recoñece elementos da lingua latina que 
permanecen na propia e latinismos de uso 
frecuente. (Reforzo) 

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

Coñece a morfoloxía da voz pasiva e a 
sintaxe. Analizar e traducir textos en ambas 
voces. (Ampliación) 

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

Coñece os aspectos máis importantes da 
vida cotiá dos romanos relacionándoos coa 
actualidade. (Reforzo e ampliación) 

Coñecer e comparar cos actuais diversos 
aspectos do mundo romano. 

 

2.2. Avaliación e cualificación. 

Avaliación Procedementos 
-Traballo individual do alumnado. 
-Realización das tarefas no límite de tempo establecido. 
-Corrección das tarefas e da autoaprendizaxe a partir dos erros. 
-Adquisición de novas aprendizaxes. 
-Mellora das competencias nos estándares descritos. 

Instrumentos 
-Fichas de exercicios prácticos facilitados pola profesora. 
-Traballos de investigación realizados polo alumnado. 



 

2.3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso 

ampliación)  

Actividades -Repaso, reforzo e ampliación: para non alterar máis a rutina do alumnado, 
con respecto do que se viña facendo na aula, propóñense o mesmo tipo de 
actividades prácticas (tradución de textos) e traballos de investigación (temas 
opcionais para o alumnado). 
-Recuperación: para os alumnos que non alcanzaron o grao mínimo nas 
aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres 
do curso, propóñense actividades adaptadas individualmente, a partir dos 
contidos da 1ª e da 2ª avaliación. 
 

Metodoloxía -Dado que o número de alumnos é reducido, para lograr un bo seguimento 
resolvendo individualmente as dificultades que cada un poida atopar, 
decidiuse que se contactará con cada alumno por correo electrónico (todos 
dispoñen del e teñen algún dispositivo de acceso). 
-A profesora enviará semanalmente a cada alumno por correo electrónico 
unha ficha de traballo para revisar algún dos contidos de repaso ou explicar 
algo novo. 
-No caso da realización de traballos de investigación, a profesora poderá 
facilitar direccións de internet e algunhas orientacións. Estes traballos serán 
de temática variada e opcional, para que o alumnado poida escoller entre 
varios temas segundo as súas preferencias e intereses.  
-O traballo semanal será previsiblemente realizable nun tempo inferior ao 
número de horas de clase, xa que que é probable que o alumnado precise 

Cualificación final -O alumnado que teña aprobadas as avaliacións anteriores terá a materia 
aprobada. Ademais, dado que se trata dunha materia que xa se avalía de maneira 
continua, a nota da 3ª avaliación será a media da das dúas primeiras. No caso de 
que a media sexa inferior á nota da 2ª avaliación, será esta nota da 2ª avaliación 
a que obteña o alumnado na 3ª. 
-Esa nota poderá verse incrementada nun punto se o alumnado realiza 
correctamente as tarefas encomendadas durante estes meses. 
-A non realización nin envío das tarefas encomendadas nos últimos meses, sexa 
cal sexa o motivo, non perxudicará ao alumno na súa nota final. 
-Para aprobar o curso na convocatoria de xuño deberá ter acadado unha nota non 
inferior a 5. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

-Os contidos do exame de setembro serán os impartidos ata o día 12 de marzo. 
-Despois da avaliación de xuño o alumnado que non superase a materia recibirá 
por correo electrónico un resumo  dos contidos das dúas primeiras avaliacións e 
un modelo de exame. 
-Na data que fixe o centro realizarase un exame que será avaliado de 1 a 10. Os 
contidos serán aqueles dos que xa se informou ao alumnado e haberá varias 
opcións en cada pregunta. 
-No caso de non poder realizarse unha proba presencial, o alumnado recibirá 
instrucións para a elaboración dunha serie de exercicios prácticos que proben a 
adquisición dos contidos mínimos. 
 

Alumnado coa 
materia pendente 

Non hai 



máis tempo para realizar só as tarefas do que precisaba na aula coa axuda da 
profesora. 
-No prazo non inferior a unha semana o alumnado deberá ter enviado á 
profesora o traballo realizado (cunha foto no móbil, ou un documento en 
formato word, powerpoint, pdf…). A profesora corrixirá o traballo e enviarallo 
a cada alumno cunha explicación sobre os erros e consellos de traballo, antes 
de mandar unha nova tarefa. 

Materiais e 
recursos 

-Todas as fichas de traballo serán facilitadas pola profesora a través do correo 
electrónico. 
-Guía de gramática latina (que posúen dende principios de curso) 
-Precísase tamén o dicionario de latín- español Vox, que os alumnos teñen na 
casa. 

 

2.4. Información e publicidade.  

Información ao alumnado e ás familias O alumnado é informado directamente a través do 
seu correo electrónico. O contacto coas familias 
faise a través da titoría ou da dirección do centro. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

3. Latín II (2º BAC) 

3.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

Estándares de aprendizaxe  Criterios de avaliación 

Sabe buscar no dicionario de xeito 
autónomo as palabras e o significado máis 
axeitado para o contexto. 

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. 

Análise morfosintáctica e tradución correcta 
de textos latinos á lingua propia. 

-Coñecer e aplicar os coñecementos da 
sintaxe nominal e pronominal para a 
tradución de textos latinos. 
-Relacionar e aplicar coñecementos sobre 
elementos e construcións sintácticas en 
interpretación e tradución de textos latinos. 

Coñece o significado de latinismos de uso 
frecuente. 

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

Recoñece os principais autores da épica, 
historiografía, oratoria e comedia. 

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

Formas impersoais do verbo (xerundio e 
xerundivo). 

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

 

3.2. Avaliación e cualificación.  

Avaliación Procedementos 
-Traballo individual do alumnado 
-Mellora das competencias nestes estándares. 



 

3.3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso 

ampliación)  

Actividades -Resolución de exames de PABAU centrándose, principalmente, na parte de tradución 
e análise morfosintáctica. 
 

Metodoloxía -Dado que o número de alumnos é reducido, para lograr un bo seguimento 
resolvendo individualmente as dificultades que cada un poida atopar, decidiuse que 
se contactará con cada alumno por correo electrónico (todos dispoñen del e teñen 
algún dispositivo de acceso). 
-Cada semana, a profesora enviará ao alumnado un exame de ABAU, xunto con 
algunhas explicacións para a súa realización.   
- Debido a que o alumnado alcanzou xa un certo nivel de responsabilidade individual, 
non se porán prazos ás actividades que se recomenda realizar. Cada alumno realizará 
a proba e poderá consultar dúbidas que lle xurdan, antes de enviar o exame para que 
a profesora o corrixa e ofreza comentarios orientativos de cara a realización de novas 
probas.  
 

Materiais e 
recursos 

-Probas de PABAU e documentos guía para a súa realización. 
-Guía de gramática (que posúen dende principios de curso). 
-Dicionario Vox latín -español (que teñen na casa, propio ou prestado polo centro). 

-Corrección das tarefas e progresión na autoaprendizaxe. 
-Adquisición de novas aprendizaxes. 

Instrumentos 
-Exercicios de exames das PABAU realizados e enviados polo alumnado. 
 

Cualificación final -O alumnado que teña aprobadas as avaliacións anteriores terá a materia 
aprobada. Ademais, dado que se trata dunha materia que xa se avalía de maneira 
continua, a nota da 3ª avaliación será a media da das dúas primeiras. No caso de 
que a media sexa inferior á nota da 2ª avaliación, será esta nota da 2ª avaliación 
a que obteña o alumnado na 3ª. 
-O alumnado que realice correctamente as tarefas encomendadas durante estes 
días de confinamento, poderá ver incrementada a súa nota nun punto. 
-A non realización nin envío das tarefas encomendadas nos últimos meses, sexa 
cal sexa o motivo, non perxudicará ao alumno na súa nota final. 
-Para aprobar o curso na convocatoria de xuño deberá terse acadado unha nota 
non inferior a 5. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

-Os contidos do exame de setembro serán os impartidos ata o día 12 de marzo. 
-Despois da avaliación de xuño o alumnado que non superase a materia recibirá 
por correo electrónico un resumo  dos contidos das dúas primeiras avaliacións e 
un modelo de exame. 
-Na data que fixe o centro realizarase un exame que será avaliado de 1 a 10. Os 
contidos serán aqueles dos que xa se informou ao alumnado e haberá varias 
opcións en cada pregunta. 
-No caso de non poder realizarse unha proba presencial, o alumnado recibirá 
instrucións para a elaboración dunha serie de exercicios prácticos que comproben 
a adquisición dos contidos mínimos. 
 

Alumnado coa 
materia 
pendente 

Non hai 



 

3.4. Información e publicidade.  

Información ao alumnado e ás familias O alumnado é informado directamente a través do 
seu correo electrónico. O contacto coas familias 
faríase a través da dirección do centro. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

4.Grego II (2º BAC) 

4.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

Estándares de aprendizaxe  Criterios de avaliación 

Sabe buscar no diccionario de xeito 
autónomo as palabras e o significado 
máis axeitado para o contexto. 

Utilizar o dicionario e procurar o termo máis apropiado na 
lingua propia para a tradución do texto. 

Análise morfosintáctica e tradución 
correcta de textos de Xenofonte á lingua 
propia. 

Relacionar e aplicar coñecementos sobre elementos e 
construcións sintácticas da lingua grega en interpretación 
e tradución de textos de textos clásicos. 

Coñece o significado de helenismos a 
partir da palabra grega. 

Identificar a etimoloxía e coñecer o significado das 
palabras de orixe grega da lingua propia ou de outras, 
obxecto de estudo de léxico común e especializado. 

-Recoñece os principais autores da épica, 
historiografía, traxedia, comedia e lírica. 
-Le e entende obras traducidas. 

-Coñecer as características dos xéneros literarios gregos, 
os seus autores e obras máis representativas. 
-Coñecer os autores fundamentais da literatura coas súas 
obras principais. 

Oración composta: subordinación. -Recoñecer e clasificar as oracións e as construcións 
sintácticas. 
- Recoñecer os nexos subordinantes e os tipos de oracións 
subordinadas. 
-Coñecer as funcións das formas non persoais do verbo. 

 

4.2. Avaliación e cualificación.  

Avaliación Procedementos 
-Traballo individual do alumnado. 
-Mellora das competencias nos estándares descritos. 
-Realización das tarefas. 
-Corrección das tarefas e progreso na autoaprendizaxe. 
-Adquisición de novas aprendizaxes. 

Instrumentos 
-Exercicios de exames das PABAU realizados e enviados polo alumnado. 
 

Cualificación final -O alumnado que teña aprobadas as avaliacións anteriores terá a materia 
aprobada. Ademais, dado que se trata dunha materia que xa se avalía de maneira 
continua, a nota da 3ª avaliación será a media da das dúas primeiras. No caso de 
que a media sexa inferior á nota da 2ª avaliación, será esta nota da 2ª avaliación 
a que obteña o alumnado na 3ª. 
-O alumnado que realice correctamente as tarefas encomendadas durante estes 
días de confinamento, poderá ver incrementada a súa nota nun punto. 



 

4.3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso 

ampliación)  

Actividades -Resolución de exames de PABAU, centrándose, sobre todo, na práctica de tradución 
e análise morfosintáctica. 

Metodoloxía -Dado que o número de alumnos é reducido, para lograr un bo seguimento 
resolvendo individualmente as dificultades que cada un poida atopar, decidiuse que 
se contactará con cada alumno por correo electrónico (todos dispoñen del e teñen 
algún dispositivo de acceso). 
-Cada semana, a profesora enviará ao alumnado un exame de ABAU, xunto con 
algunhas explicacións para a súa realización.  
- Debido a que o alumnado alcanzou xa un certo nivel de responsabilidade individual, 
non se porán prazos ás actividades que se recomenda realizar. Cada alumno realizará 
a proba e poderá consultar dúbidas que lle xurdan, antes de enviar o exame para que 
a profesora o corrixa e realice comentarios orientativos de cara a novas probas. 
 

Materiais e 
recursos 

-Probas PABAU e documentos guía para a súa realización. 
-Guía de gramática (que posúen dende principios de curso). 
-Dicionario Vox grego -español (que teñen na casa propio ou prestado polo centro). 

 

4.4. Información e publicidade. 

Información ao alumnado e ás familias O alumnado é informado directamente a través do 
seu correo electrónico. O contacto coas familias 
faríase a través da dirección do centro. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

Asinado: A Xefa do Departamento Mª Carmen Gómez Costoya 

-A non realización nin envío das tarefas encomendadas nos últimos meses, sexa 
cal sexa o motivo, non perxudicará ao alumno na súa nota final. 
-Para aprobar o curso na convocatoria de xuño deberá terse acadado unha nota 
non inferior a 5. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

-Os contidos do exame de setembro serán os impartidos ata o día 12 de marzo. 
-Despois da avaliación de xuño o alumnado que non superase a materia recibirá 
por correo electrónico un resumo  dos contidos das dúas primeiras avaliacións e 
un modelo de exame. 
-Na data que fixe o centro realizarase un exame que será avaliado de 1 a 10. Os 
contidos serán aqueles dos que xa se informou ao alumnado e haberá varias 
opcións en cada pregunta. 
-No caso de non poder realizarse unha proba presencial, o alumnado recibirá 
instrucións para a elaboración dunha serie de exercicios prácticos que comproben 
a adquisición dos contidos mínimos. 

Alumnado coa 
materia 
pendente 

Non hai 


