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OBXECTIVOS XERAIS

1. Iniciarse na lectura, interpretación e tradución de textos de dificultade progresiva,
utilizando, para este fin, o coñecemento dos elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos
básicos da lingua latina.

Os  elementos  morfolóxicos  serán  as  declinacións  de  substantivos,  adxectivos  e
pornomes, todos os tempos e modos verbais das conxugacións latinas e o verbo irregular
SUM.

Os  elementos  sintácticos  comprenden  os  sintagmas,  a  oración  simple,  a  oración
composta coordinada e a oración subordinada de relativo.

O vocabulario obxecto de estudo é un vocabulario básico que se repite nos diferentes
tipos de exercicios propostos (declinacións, oracións, conxugacións...).

2. Reflexionar  sobre  os  elementos substanciais  que  conforman  as  linguas  e
recoñecer compoñentes significativos da flexión nominal, pronominal e verbal latina
nas linguas modernas derivadas do latín ou influídas por el.

Concretaremos este obxectivo ao longo do curso ao traballar as categorías gramaticais e
comparar aqueles elementos que se perderon coa evolución ás linguas romances (como
as declinacións)  e  aqueles  que  aínda  perviven como a  conxugación (incidiremos nas
similitudes e diferencias).

3. Achegarse a textos latinos diversos, orixinais, adaptados e traducidos, mediante
unha  lectura  comprensiva  e  distinguir as  súas  características esenciais e  o  xénero
literario ao  que  pertencen.  Estes  textos  serán  proporcionados  polo  profesor  e  a  súa
selección realizarase tendo en conta a súa temática que deberán ilustrar a civilizacióln
romana (historia, mitoloxía, vida cotidiá...).

 A finalidade que se persegue é que o alumno poda establecer una conexión entre a ingua
latina e a transmisión de contidos, e non o considere como algo aillado.

4. Recoñecer elementos da lingua latina que evolucionaron ou que permanecen nas
nosas linguas e aprecialos como clave para a súa interpretación.

Este obxectico é unha ampliación do punto 2.

5.  Buscar información sobre aspectos relevantes da civilización romana, indagando
en documentos e en fontes variadas, analizalos criticamente e constatar a súa presenza
ao longo da historia.

Para conseguir este obxectivo o profesor proporá habitualmente aos alumnos a búsqueda
de información sobre distintos aspectos da civilización (o calendario, lendas da historia de
Roma, aspectos da vida cotiá...)

6. Identificar e valorar as principais achegas da civilización romana no noso
contorno e apreciar a lingua latina como  instrumento transmisor de cultura.

Acercarémonos ao legado romano tanto na Península como en Europa,  a través dos
edificios, calzadas, pontes, acueductos, literatura...
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CONTIDOS

-A  lectura, comprensión e tradución de textos latinos: a precisión na expresión en
calquera lingua; a expresión dos matices.

-As relacións políticas e sociais en Roma: orixinalidade  con  respecto a outras
culturas anteriores ou contemporáneas; evolución posterior  e influencia na sociedade
occidental. Farase fincapé nas estruturas políticas, na situación da muller e da infancia e
na escravitude.

-Imbricación cultural entre a antiga Roma e o mundo contemporáneo.

A lingua latina.

1. Do indoeuropeo ás linguas romances.

2. A escritura en Roma. Abecedario, pronunciación e acentuación.

3. Flexión nominal, pronominal e verbal. Formas non flexivas.

4. Sintaxe dos casos. Uso das preposicións máis frecuentes.

5. A estrutura  da  oración.  A concordancia. Orde de palabras.  Oracións simples e
compostas. Coordinación. Inicio do estudo da subordinación.

Os textos latinos e a súa interpretación.

1. Iniciación á lectura comprensiva e ás técnicas de tradución e comentario de textos
latinos.

2. Análise morfosintáctica.

3. Lectura comprensiva de obras e fragmentos traducidos con comentario do seu
contexto histórico, social e cultural.

O léxico latino e a súa evolución.

1. Aprendizaxe do vocabulario básico latino en función da súa frecuencia de uso e da
súa relevancia en galego e castelán.

2. Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ás linguas
romances. Palabras patrimoniais e cultismos.

3. Expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e literaria.

Roma e o seu legado.

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

2. Organización política e social de Roma. Maxistraturas e clases sociais. O dereito
romano e a súa continuidade.

3. A relixión. 

4. Aspectos máis relevantes da cultura e da vida cotiá en Roma.  O calendario. O
urbanismo e a vivenda, a educación, a familia, os espectáculos.

      5.   A romanización de Hispania e as súas pegadas.

      6.  A mitoloxía e a súa proxección no mundo da arte ao longo da historia.
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MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA.

Para  superar  con  suficiente  o  currículum  de  Latín  I,  os  alumnos  deberán  ser
capaces de demostrar nos seus exames un coñecemento evidente do conxunto xeral do
que se lles evalúa. Isto quere dicir que as repostas dos alumnos deberán ter un  certo
equilibrio, e, por iso, non se considerará apto ningún exame que presentado ben ou moi
ben unha parte do mesmo (a traducción, por poñer un exemplo), deixe sen contestar ou
faga mal o resto da proba.

En concreto, a relación completa de contidos que o alumno debe alcanzar para
aprobar é a que segue:

1. Dominio da análise sintática e traducción ó galego ou español de frases ou texto
sinxelo, orixinal ou adaptado.

2. Dominio da análise sintáctica e traducción ó latín  dunha ou dúas frases breves e
sinxelas.

3. Coñecemento  efectivo  da  flexión  nominal,  pronominal  e  verbal  nos  seus
elementos máis regulares.

4. Coñecemento  efectivo  dalghunas  regras  fonéticas  máis  importantes  que
afectaron na súa evolución ó galego e español.

5. Coñecemento  efectivo  das  institucións  políticas,  da  relixión  e  mitoloxía
romanas, a organización familiar e o calendario romano.

PROCEDEMENTOS

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.

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. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E RECUPERACIÓN

A valoración das probas será a seguinte:

• Exame: 90%. 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 análise
morfosintáctica  e  tradución  (non  se  poderá  contestar  únicamente  a  unha  parte,  por
exemplo solo analizar ou solo traducir) e 4 morfoloxía, cultura e civilización. Para poder
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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 morfoloxía, civilización e cultura
deberá realizar un exame para poder superala.

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

• O 10% 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.
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