
RESUMO PROGRAMACIÓN 2014 /2015 LATÍN II

DEPARTAMENTO DE CLÁSICAS 2º BACHARELATO

OBXECTIVOS
1. Iniciarse  na  comprensión,  interpretación  e  tradución  de  textos  de  dificultade
progresiva que permita ao alumno un afondamento na gramática latina.
A selecta de textos servirán para realizar un repaso, nos 15 primeiros día de curso, da
gramática estudada en Latín I, polo que os textos serán adaptados.
Feito o repaso, comezaremos coa análise  e  tradución de textos orixinais  dos autores
propostos pola CIUG. Esta segunda selecta terá unha dificultade progresiva e adaptarase
aos novos contidos, morfolóxicos e sintácticos, que serán tamén reforzados coa análise e
a tradución de oracións específicas.
2. Afondar na morfoloxía latina continuando co estudo de morfoloxía verbal (verbos
irregulares) e sintaxe (oración composta: substantivas, adxectivas e adverbiais).
3. Afondar na reflexión sobre o léxico de orixe latina presente na nosa lingua e na
terminoloxía científica das linguas modernas. 
Conseguiremos este obxectivo por medio de estudo da derivación con sufixos latinos e
composición de palabras en palabras cultas. Asimesmo coa aprendizaxe dos latinismos
máis frecuentes (150).
4. Coñecer os xéneros literarios latinos e os seus autores máis representativos. 
Concretarémolo cos xéneros e autores propostos pola CIUG. Historiografía.  Tito Livio;
Épica.  Virxilio;  Lírica.  Horacio;  Teatro.  Plauto;  Oratoria.  Cicerón.  Remataremos  o  seu
estudo coa lectura de fragmentos da literatura latina: Ovidio, Tito Livio, Catulo, Plauto e
Tácito.
5. Coñecer os topónimos de orixe latina (75).
6. Saber utilizar correctamente o dicionario.
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Os contidos que a continuación se relacionan sempre estarán supeditados ás instrucións
do Grupo de Traballo da CIUG.
1ª AVALIACIÓN

1.  Repaso de morfoloxía e sintaxe latina I.
2.  As formas nominais do verbo.
3.  Análise e tradución de textos adaptados, que empregaremos para repasar os

contidos de 1º de bacharelato, fábulas de Fedro e textos de Eutropio. Tamén se traducirán
frases específicas seleccionadas para afianzar os conceptos sintácticos aprendidos.

4.  Aprendizaxe do manexo  do dicionario en  textos de dificultade progresiva.
5. 50 Expresións latinas e 25 Topónimos.
6.  Historiografía. Livio; Épica. Virxilio.
7. Lecturas: Historiografía: Livo, I, 56, 4-60. Lírica: Catulo.

2ª AVALIACIÓN
1.  Os verbos irregulares e defectivos.
2.  Análise e tradución de fábulas de Fedro e textos de Eutropio.
3.  50 Expresións latinas e 25 Topónimos.
4.   Lírica. Horacio. Teatro: Plauto.
5.  Lecturas: Ovidio, Metamorfoses. Teatro: Plauto.
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3ª AVALIACIÓN
1. Tradución: Fedro e Eutropio.
2. 50 Expresións latinas e 25 Topónimos.
3. Oratoria. Cicerón.
4. Épica:  Tácito, Agrícola

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.

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: 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.
O exame consistirá no seguinte:
1. Texto de Eutropio ou Fedro para traducir: ata un máximo de 6 puntos.
2. Análise morfosintáctico do texto subliñado: ata 1 punto.
3. Literatura: ata 1´5 puntos.
4. Lecturas, latinismos, topónimos e derivación e sufixación: ata 1´5 puntos.
Para poder aprobar non se pode deixar en branco ou contestar só 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 literatura, lecturas, latinismos,
topónimos e derivación e sufixación  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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 MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA
A relación de contidos mínimos  para este curso é a que segue:

1. Análise sintáctica  e tradución coherentes de textos de certa complexidade, en
latín,  pertencentes  aos  autores  propostos  polo  Grupo  de  Traballo  de  Latín,  con
comentarios pertinentes sobre algunha cuestión morfosintáctica que apareza suliñada no
texto.

2. Coñecer os xéneros literarios máis importantes, dos autores máis representativos
e a súa obra literaria.

3. Coñecer as expresións latinas e topónimos máis frecuentes.
4. Coñecer os libros de lectura propostos.
5. Desenrolar unha proba escrita, con coherencia e fluidez.


