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DEPARTAMENTO DE CLÁSICAS 4º ESO

OBXECTIVOS XERAIS

1. Identificar e relacionar elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua latina
que permitan a análise  e a tradución de textos sinxelos  a través das declinacións de
substantivos e adxectivos. Os compoñentes morfolóxicos do sistema verbal do infinitivo,
presente e imperfecto de indicativo.

2.  Desenvolver os hábitos de organización, traballo e disciplina no estudio, a partir
dos mecanismos de estructuración mental que implica o proceso de análise e tradución
de textos latinos. 

Este  obxectivo  traballarase  a  diario  na  aula  ensinando  aos  alumnos  a  estudar
relacionando.

3. Mellorar  a  lectura  comprensiva  e  a  expresión  oral  e  escrita  mediante  o
coñecemento do vocabulario e as estruturas gramaticais latinas.

Este obxectivo desenrolarémolo encada tema no apartado do Colloquium e na Narratio. 

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.

Por medio da comparación do léxico e expresións nas linguas romances (castelán, galego
e francés) e incluso da lingua inglesa xa que presenta unha porcentaxe moi elevada de
vocabulario greco-latino a nivel culto.

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.

Neste obxectivo pretendemos coñecer o étimo latino e a súa evolución ás nosas linguas.
É moi interesante para abordar este punto o libro Etimologicón de Javier del Hoyo.

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. 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.

Os alumnos poderán alcanzar este obxectivo a través do apartado El mundo romano de
cada unidade.  Nesta  sección preséntanse aspectos como mitoloxía  e  as pegadas da
civilización  romana  en  distintos  lugares  de  España  (As  Médulas,  Mérida,  Itálica...).
Ampliarase e completarase esta información con presentacións feitas pola profesora que
tratan aspectos concretos (con imaxes, vídeos...).

CONTIDOS

1.- Pronunciación do abecedario latino. Substantivos e adxectivos latinos. O nominativo
masculino e femenino (1ª e 2ª  declinación).  Presente  do verbo  sum.  Lectura  e

traducción de frases  sinxelas.   Estructura  da  oración  atributiva.  Concordancia
morfosintáctica. Evolución fonética  do  latín  ó  castelán:  términos  patrimoniais  e
cultismos. O marco xeográfico da sociedade  romana.  Uso  de  fontes  primarias  e
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secundarias para coñecer  pasado. As provincias do Imperio Romano. Hispania.

2.- As partes da oración predicativa. O xenitivo e ablativo masculino e femenino,
singular e plural (1ª y 2ª declinación). Presente dos verbos non copulativos. Desinencias
personais   activas.  Comprensión  de  textos  sinxelos.  Lectura  e  traducción  de  frases
sinxelas.  Formación  de  palabras  mediante  a  derivación  e  composición.  Vocabulario
específico procedente das linguas clásicas no  campo lingüístico. Fundación da cidade de
Roma. A Roma Quadrata. A orixe lexendaria da sociedade romana. O uso de  fontes
clásicas para coñecer o pasado. O mito das musas e o seu legado cultural.  A familia
romana.

3.- As partes da oración atributiva. O caso acusativo masculino. Femenino e neutro
singular e plural (1ª y 2ª declinación). Comprensión de textos sinxelos. Lectura e tradución
de  frases  sinxelas.   Formación  de  palabras  mediante  a  derivación  e  composición.
Vocabulario específico procedente das linguas clásicas no campo lingüístico das ciencias
naturais. Monarquía de Roma. Os reis lexendarios da cidade. A sociedade romana na
época dos reis primitivos. O uso de fontes clásicas  para coñecer  o  pasado.  O mito  de
Medusa e o seu legado cultural. As partes da  casa  e  o  tipo  de vivendas.  Os restos
arqueolóxicos da cidade romana de Tarraco e a súa área.

4.- Enunciado dos substantivos en latín. Importancia do xenitivo para extraer a raíz
e a declinación á que pertence o substantivo. Formación do infinitivo de presente da
voz activa, tanto do verbo copulativo como de verbos non copulativos. Comprensión de
textos  sinxelos.  Vocabulario  específico  procedente  das  linguas  clásicas  no  campo da
ciencia astronómica. A república romana e as  suas institucións de goberno. O uso de
fontes clásicas para coñecer o pasado. O mito de Faetón e o seu legado cultural. Itálica e
os  seus restos arqueolóxicos. O mundo infantil en Roma e a educación.

5.-   A terceira declinación e semellanzas e diferencias coa primeira e segunda.
Comprensión  de  textos  sinxelos.  Formación  de  palabras  mediante  a  derivación  e
composición. Os oficios da antigua Roma. Vocabulario específico procedente das linguas
clásicas no campo da medicina.

6.-.O  xénero  neutro  (2ª  e  3ª  declinación):  características  diferenciais  frente  ó
masculino e o feminino. O caso vocativo (2ª declinación). Réxime e uso de preposicións.
Comprensión  de  textos  sinxelos.  Formación  de  palabras  mediante  a  derivación  e
composición. Os sacerdotes na antigua Roma. Vocabulario específico procedente do latín
e do grego no campo da Física e a Química. O Imperio Romano.  Octavio Augusto, a Pax
Romana e a división do imperio. O uso de fontes clásicas para coñecer o pasado.  O mito
de Dédalo e o seu legado en manifestacións sociais e culturais.

7.-  O enunciado dos adxectivos latinos.  Repaso dos contidos estudados ata o
momento.  Introducción  ós  sistemas  de  comunicación  na  antigüedade.  Vocabulario
específico procedente das linguas clásicas no campo da historia. A  Hispania Romana.
Orixe e evolución. A romanización da península Ibérica e a súa pegada na vía da Plata. O
mito de Teseo e o seu legado cultural.

8.- O caso dativo da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª declinacións. As terminacións da 4ª declinación
(xéneros  masculino,  feminino e  neutro).  O pretérito  imperfecto  de  indicativo  do verbo
sum.Comprensión de textos sinxelos.  Lectura e traducción de frases sinxelas.  Estudo
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das  palabras  referidas  ó  campo  lingüístico  político-social.  A relación  cultural  entre  o
mundo grego e romano. A orixe lexendaria de Afrodita e o  seu legado na historia da
cultura e o arte occidentais. O legado clásico no Museo do Prado. 

9.-  A  quinta  declinación.  O  pretérito  imperfecto  de  indicativo  dos  verbos
predicativos. Comprensión  de  textos  latinos  sinxelos.  Lectura,  análise  e  tradución  de
oracións  sinxelas.  Adquisición  de  maior  vocabulario  filosófico  de  orixe  grecolatina.
Coñecemento da xornada cotidiana en Roma.  Pervivencia de conceptos e institucións
políticas de orixe grecorromana. A figura de Prometeo nas diferentes expresións artísticas.
Restos arqueolóxicos de Segóbriga.

10.- Repaso e afianzamento dos contidos traballados durante o curso. Repaso do
sistema de formas verbais estudadas. Aproximación ao mundo privado dos romanos, no
campo da hixiene.Comprensión de textos sinxelos.  Os restos arqueolóxicos da cidade
romana de Pollentia.  Formación de palabras mediante a derivación e composición no
campo referido ó arte. A herencia romana no campo da educación, o arte e a literatura. A
orixe lexendaria do mito de Edipo e o seu legado ao largo da historia. As termas romanas,
a  súa función e partes.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E RECUPERACIÓN

Consideramos  que  a  avaliación  debe  ser  continua  e  atender  aos  conceptos,
procedementos e actitudes.

Polo tanto, terase en conta o traballo diario dos alumnos a través dos exercicios
propostos polo profesor, a participación e os conceptos que se pretenden alcanzar. 

Os alumnos deberán ter unha actitude activa na aula aportanto as súas ideas e
coñecementos.  Tamén  deberán  realizar  os  exercicios  (tanto  na  casa  como  na  clase)
relacionados co tema tratado, que terán a finalidade de afianzar os contidos e incluso
aumentalos. A presentación da libreta cos exercicios feitos é imprescindible para aprobar
a materia.

Realizaránse  como  mínimo  dúas  probas  escritas  por  avalición.  Sempre  se
considerará positivamente a presentación ordenada e cuidada do exercicio, a ortografía, a
expresión escrita correctas. 

A valoración das probas será a seguinte:

• Exame:  80%. As faltas de ortografía e presentación restarán á nota do exame 1
punto, que se desgolsa en 0,2 por cada falta de ortografía e ata un 0.4 pola presentación.
O máximo descontado será 1.

No exame terá máis peso a parte de gramática: de 10 preguntas 6 serán de morfoloxía e
sintaxe e 4 de cultura e civilización. Para poder aprobar non se pode deixar en branco ou
contestar  so a unha das partes,  o exame deberá ser equilibrado e demostrar que se
chega aos contidos mínimos. 

Non haberá recuperación da parte de gramática xa que é unha materia de avaliación
continua  (entra  sempre  todo  o  anterior  nos  distintos  exames,  pois  non  poderiamos
progresar no estudo da lingua se olvidamos os conceptos aprendidos); sen embargo o
alumno que conteste mal ou deixe en branco a parte de civilización e cultura deberá
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realizar un exame para poder superala.

Non se fará media se un exame ten unha nota inferior a 4.

• O 20% restante corresponde á actitude activa e comprometida na aula, tal como
explicamos nos intrumentos e procedementos de avaliación.

Se  un  alumno  é  sorprendido  copiando  nun  exame,  inmediatamente  perderá  o
dereito de continuar examinándose e a nota nese exame será 0. Poderá presentarse  á
recuperación na data que se fixe para todos os alumnos que teñan que realizala.

No exame final da asignatura, se procede, entrará a totalidade do curriculum da
asignatura.

Na  proba  extraordinaria  de  setembro  igualmente  o  alumno  examinarase  da
totalidade do curriculum.

 MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA.

1. O sistema da lingua latina

- O abecedario latino e a súa pronunciación clásica.

- Concepto de lingua flexiva.

- Os casos e os seus principais valores sintácticos.

- Recoñecemento das diferenzas e similitudes básicas e gramaticais entre a lingua latina
e as linguas romances utilizadas polo alumno.

- Clases de palabras.

- A flexión nominal, pronominal e verbal.

- Léxico latino máis frecuente.

- As estruturas oracionais básicas.

- A concordancia e a orde de palabras.

- Nexos coordinantes máis frecuentes.

-  Análise  morfosintáctico,  tradución  de  textos  breves  e  sinxelos  en  lingua   latina  e
retroversión de oracións simples.

2. A historia e evolución da lingua latina

- A orixe e a evolución do latín. Clasificación das linguas indoeuropeas.

- Latín culto e latín vulgar.

- A formación das linguas romances.

- Diferenciación entre lingua falada e escrita.

- Análise dos procesos de evolución das linguas romances.

- A evolución fonética.

- Termos patrimoniais e cultismos.
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- Explicación dos cambios fonéticos máis frecuentes.

-. Relación  semántica  entre  palabras  dunha  mesma  raíz  latina  e  evolución  fonética
diferente.

- A aportación léxica do latín ás linguas modernas non derivadas del.

         3. A formación das palabras

- Identificación de lexemas, sufijxos e prefixos grecolatinos usados na propia lingua.

- Definición de palabras a partir dos seus étimos.

- O vocabulario da ciencia e da técnica.

- Recoñecemento de étimos gregos e latinos nas terminoloxías específicas.

- Latinismos e locucións latinas.

- Recoñecemento das expresións latinas incorporadas á lingua falada e escrita.

- Curiosidade por coñecer o significado etimolóxico das  palabras e interese na axeitada
utilización do vocabulario.
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