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PRESENTACIÓN DE MATERIA EN WEB DO CENTRO 

DEPARTAMENTO LATÍN 

MATERIA CULTURA CLÁSICA 

CURSO 3º ESO 

PROFESOR/A CARMEN GARCÍA DIÉGUEZ 

 

MATERIA CURSO 
 

CULTURA CLÁSICA 3ºESO  

CONTIDOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

UD TÍTULO DESCRICIÓN TEMP. 

A clasificación das linguas  

- Coñecemento dos dous 
principais tipos de clasificación 
das linguas: tipolóxico e 
xenético.  

A familia indoeuropea  

- Coñecemento do concepto de 
familia indoeuropea, así como 
das súas principais 
características. Identificación  
das linguas modernas da 
familia indoeuropea.  

CCB6.4.1. Enumera e localiza nun mapa as 
principais ramas da familia das linguas 
indoeuropeas, sinalando os idiomas modernos 
que se derivan de cada unha e os aspectos 
lingüísticos que evidencian o seu parentesco.  

CCB6.4.2.Describe a evolución das linguas 
romances a partir do latín como un proceso 
histórico, explicando e ilustrando con exemplos 
os elementos que evidencian do xeito máis 
visible a súa orixe común e o parentesco 
existente entre elas.  

CCB6.5.1. Identifica as linguas que se falan en 
Europa e en España, diferenciando pola súa 
orixe as romances e as non romances, e delimita 
nun mapa as zonas onde se utilizan.  

CCB6.7.1. Identifica e diferencia con seguridade 
cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, 
en relación co termo de orixe sen, necesidade 
de consultar dicionarios nin outras fontes de 
información.  

CCB6.8.1. Explica os procesos de evolución 
dalgúns termos desde o étimo latino ata os seus 
respectivos derivados nas linguas romances, 
describindo algúns dos fenómenos fonéticos 
producidos e ilustrándoos con outros exemplos.  

CCB6.8.2. Realiza evolucións do latín ao galego 
e ao castelán aplicando as regras fonéticas de 
evolución.  

CCB6.10.1. Demostra o influxo do latín e o grego 
sobre as linguas modernas servíndose de 
exemplos para ilustrar o mantemento nestas de 
elementos léxicos morfolóxicos e sintácticos 
herdados das primeiras.  

CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, 
clasifícaos consonte súa natureza e a súa 
función, e describe os trazos que os distinguen.  

CCB6.2.1. Nomea e describe os trazos 
principais dos alfabetos máis utilizados no  

1 As nosas linguas de orixe. O latín 
e o grego. 

Nesta unidade 
abórdanse os 
aspectos 
históricos da 
herdanza 
lingüística. Ao 
longo do libro, 
como veremos, 
considerará a 
mellora do 
coñecemento do 
léxico.  

6 sesións  

 (Sep. - 
Out.) 

As linguas romances de 
España  

    

- Recoñecemento do proceso 
de formación das linguas 
romances de España, dos 
diversos factores históricos e  
lingüísticos que interviñeron.  

    

O éuscaro      

- Distinción do éuscaro como 
lingua prerromana non  
indoeuropea .  

    

A evolución do latín: 
Patrimoniais, cultismos e  
semicultismos  

    

Os soportes da escritura      

-Recoñecemento dos distintos 
soportes da escritura que se 
empregaban na Antigüidade.  

    

Os sistemas de escritura      

-Identificación dos distintos 
sistemas de escritura.  

    

Os principais alfabetos      

-Clasificación dos diferentes 
alfabetos.  

    

O alfabeto grego e latino      

- Recoñecemento das letras do 
alfabeto grego e latino, a súa 
escritura e a pronunciación.  
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A linguaxe e a escritura  

- Identificación da herdanza 
lingüística do grego e do latín 
nas linguas e escrituras actuais 
a través de actividades e 
comentarios de texto.  

Pervivencia lingüística. 
Helenismos:  

-xeo-, -graf-ía, fil-o-/-filia, -biblio  

-Identificación no léxico da 
propia lingua e coñecemento 
do significado que achegan os 
lexemas estudados.  

Expresións latinas: verba 
volant, scripta manent  

- Identificación do significado 
da expresión latina estudada.  

Pervivencia cultural.  

Seguimos sendo clásicos: a 
fonte da deusa Cibeles.  

-Identificación da pervivencia 
da mitoloxía en monumentos 
das cidades actuais: a fonte da 
deusa Cibeles.  

Anécdota: a pedra Rosetta.  

-Coñecemento do 
descubrimento da pedra 
Rosetta e do seu significado no 
desciframento dos xeroglíficos 
exipcios.  

Emprender: elabora un 
proxecto comercial.  

- Elaboración dun proxecto 
comercial baixo o concepto de 
globalización vixente nos nosos  
días. 

mundo occidental, diferenciándoos doutros tipos 
de escrituras, e explica a súa orixe.  

CCB6.3.1. Explica a influencia dos alfabetos 
grego e latino na formación dos alfabetos 
actuais, e sinala nestes últimos a presenza de 
determinados elementos tomados dos primeiros.  

CCB6.6.1. Recoñece e explica o significado 
dalgúns dos helenismos e latinismos máis 
frecuentes utilizados no léxico das linguas 
faladas en España e doutras linguas modernas, 
e explica o seu significado a partir do termo de 
orixe.  

CCB6.6.2. Explica o significado de palabras a 
partir da súa descomposición e da análise 
etimolóxica das súas partes.  

CCB6.9.1. Explica a partir da súa etimoloxía 
termos de orixe grecolatina propios da linguaxe 
cientificotécnica e sabe usalos con propiedade.  

CCB6.7.2. Coñece o significado das principais 
locucións latinas de uso actual.  

CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, 
clasifícaos consonte súa natureza e a súa 
función, e describe os trazos que os distinguen.  

CCB7.2.1. Demostra a pervivencia da mitoloxía 
e os temas lendarios mediante exemplos de 
manifestacións artísticas contemporáneas nas 
que están presentes estes motivos.  

    

Características da relixión en 
Grecia  

-Recoñecemento das 
características xerais da crenzas 
relixiosas gregas. Características 
da relixión en Roma  

-Recoñecemento das 
características xerais da crenzas 
relixiosas romanas.  

O panteón grecolatino  

- Coñecemento dos principais 
deuses do mundo antigo.  

Os cultos e rituais en Grecia  

- Recoñecemento dos cultos en 
Grecia.  

Os cultos en Roma  

-Recoñecemento dos cultos en 
Roma.  

Os cultos mistéricos  

-Recoñecemento e situación dos 
cultos mistéricos tanto en Grecia 
coma en Roma.  

CCB3.1.1. Pode nomear coa súa denominación 
grega e latina os principais deuses e heroes da 
mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os 
caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de 
influencia, explicando a súa xenealoxía e 
establecendo as relacións entre os diferentes 
deuses.  

CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario mítico 
deuses, semideuses e heroes, e explica os 
principais aspectos que os diferencian.  

CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas 
entre os mitos da antigüidade clásica e os 
pertencentes a outras culturas, comparando o 
seu tratamento na literatura ou na tradición 
relixiosa.  

CCB3.2.3. Recoñece e ilustra con exemplos o 
mantemento do mítico e da figura do heroe na 
nosa cultura, analizando a influencia da tradición 
clásica neste fenómeno e sinalando as principais 
semellanzas e diferenzas que se observan entre  
ambos os tratamentos, asociándoas a outros 
trazos culturais propios de cada época.  

2  As crenzas relixiosas  A relixión na 
antigüidade e os 
cultos e rituais   

6 
sesións 
(Out.) 
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Pervivencia lingüística 
Helenismos: -mancia, poli-, -lito  

- Identificación no léxico da 
propia lingua e coñecemento do 
significado que achegan os 
lexemas estudados.  

Expresións latinas: Errare 
humanum est  

- Identificación do significado da 
expresión latina estudada.  

Pervivencia cultural. Seguimos 
sendo clásicos: Unha muller: 
Hipatia  

- Identificación da pervivencia 
dos prexuízos e conflitos 
relixiosos.  

Mitos: Dous heroes: Cástor e 
Pólux  

- Coñecemento e exposición dos 
relatos míticos estudados na 
unidade, análise e valoración dos 
elementos que integran eses 
relatos míticos en relación ben 
cos contidos da unidade, ben con 
valores da sociedade actual.  

Emprender: Constrúe unha 
árbore xenealóxica dos deuses 
gregos.  

- Estudo e elaboración dunha 
árbore coa xenealoxía dos 
deuses olímpicos  

CCB3.2.4. Recoñece referencias mitolóxicas nas 
artes plásticas, sempre que sexan claras e 
sinxelas, describindo, a través do uso que se fai 
destas, os aspectos básicos que en cada caso 
se asocian á tradición grecolatina.  

CCB3.3.1. Enumera e explica as principais 
características da relixión grega, póndoas en 
relación con outros aspectos básicos da cultura 
helénica e establecendo comparacións con 
manifestacións relixiosas propias doutras 
culturas.  

CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial de Roma 
dos cultos privados, e explica os trazos que lles 
son propios.  

CCB6.6.1. Recoñece e explica o significado 
dalgúns dos helenismos e latinismos máis 
frecuentes utilizados no léxico das linguas 
faladas en España e doutras linguas modernas, 
e explica o seu significado a partir do termo de 
orixe.  

CCB6.6.2. Explica o significado de palabras a 
partir da súa descomposición e da análise 
etimolóxica das súas partes.  

CCB6.7.2. Coñece o significado das principais 
locucións latinas de uso actual.  

CCB6.9.1. Explica a partir da súa etimoloxía 
termos de orixe grecolatina propios da linguaxe 
cientificotécnica e sabe usalos con propiedade  

  

    

As clases sociais en Atenas  

-Recoñecemento das tres clases 
sociais atenienses, os seus 
dereitos e deberes.  

As clases sociais en Esparta  

-Identificación das tres clases 
sociais espartanas, o seu 
paralelismo coas clases sociais 
atenienses e recoñecemento do 
aspecto militar.  

A democracia en Atenas  

-Coñecemento da instauración 
dun sistema democrático na 
Atenas da Época Clásica.  

A monarquía en Esparta  

-Descrición da institución da 
diarquía e das principais 
institucións do seu sistema 
político.  

As institucións políticas de 
Atenas  

-Identificación das principais 
institucións que conformaban a 
democracia ateniense.  

As institucións xudiciais de 
Atenas  

-Identifica os seus dous  

CCB5.2.1. Describe a organización da 
sociedade grega , explicando as características 
das clases sociais e os papeis asignados a 
cada unha, relacionando estes aspectos cos 
valores cívicos da época e comparándoos cos 
actuais.  

CCB5.2.2. Describe as principais 
características e a evolución dos grupos que 
compoñen a sociedade grega.  

CCB5.1.1. Nomea os principais sistemas 
políticos da antigüidade clásica e describe, 
dentro de cada un, a forma de distribución e o 
exercicio do poder, as institucións, o papel 
que estas desempeñan e os mecanismos de 
participación política.  

CCB2.2.1. Distingue con precisión as etapas da 
historia de Grecia , nomeando e situando no 
tempo os principais fitos asociados  
a cada unha delas.  

 CCB6.6.1. Recoñece e explica o significado 
dalgúns dos helenismos e latinismos máis 
frecuentes utilizados no léxico das linguas 
faladas en España e doutras linguas modernas, 
e explica o seu significado a partir do termo de 
orixe.  

CCB6.6.2. Explica o significado de palabras a 
partir da súa descomposición e da análise 
etimolóxica das súas partes.  

3  Grecia  A organización 
social, os 
sistemas de 
goberno, a 
organización 
política e as 
súas 
institucións e a 
organización 
militar  

3 
sesións 
  
(Nov.- 
Dec.)  
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principais tribunais e as súas 
funcións.  

A evolución do exército  

-Coñecemento da composición e 
o servizo militar nas dúas 
potencias militares gregas: 
Atenas e Esparta.  

A composición das tropas gregas  

-Recoñecemento dos tres tipos 
de tropas que compoñían o 
exército grego e identificación 
das características e armas dos 
soldados que as compoñían.  

Pervivencia lingüística 
Helenismos: demo- /-démico /- 
demia, endo, exo, bio, poli-s  

- Identificación no léxico da 
propia lingua e coñecemento do 
significado que achegan os 
lexemas estudados.  

CCB6.7.2. Coñece o significado das principais 
locucións latinas de uso actual.  

CCB6.9.1. Explica a partir da súa etimoloxía 
termos de orixe grecolatina propios da linguaxe 
cientificotécnica e sabe usalos con propiedade  

CCB3.2.4. Recoñece referencias mitolóxicas nas 
artes plásticas, sempre que sexan claras e 
sinxelas, describindo, a través do uso que se fai 
destas, os aspectos básicos que en cada caso 
se asocian á tradición grecolatina.  

CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario mítico 
deuses, semideuses e heroes, e explica os 
principais aspectos que os diferencian.  

CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas 
entre os mitos da antigüidade clásica e os 
pertencentes a outras culturas, comparando o 
seu tratamento na literatura ou na tradición 
relixiosa.  

CCB5.1.1. Nomea os principais sistemas 
políticos da antigüidade clásica e describe, 
dentro de cada un, a forma de distribución e o 
exercicio do poder, as institucións, o papel 
que estas desempeñan e os  
mecanismos de participación política.  

  

    

As clases sociais na Roma 
arcaica  

-Recoñecemento da división da 
sociedade entre patricios e 
plebeos. Os cidadáns (cives)  

-Identificación dos tres tipos de 
cidadáns existentes na Roma 
antiga, así como as súa 
características.  

Os non cidadáns  

-Identificación dos tres tipos de 
non cidadáns existentes na 
Roma antiga, e súa ausencia de 
dereitos.  

O Senado romano  

-Composición e funcións 
principais.  

As maxistraturas  

-Os requisitos para o seu 
desempeño e as máis principais.  

As asembleas  

-Definición do concepto de 
asemblea e recoñecemento 
destas como medio de 
participación política do pobo.  

O cursus honorum  

-Recoñecemento do concepto de 
cursus honorum: identificación 
das maxistraturas que 
compoñían o cursus honorum, 
así como a súa clasificación en 
maxistraturas ordinarias, 
extraordinarias e especiais.  

A organización do servizo militar 
en Roma  

CCB5.2.1 , Describe a organización da 
sociedade romana , explicando as 
características das clases sociais e os papeis 
asignados a cada unha,explicando as 
características das clases sociais e os papeis 
asignados a cada unha, relacionando estes 
aspectos cos valores cívicos da época e 
comparándoos cos actuais.  

CCB5.2.2. Describe as principais características 
e a evolución dos grupos que compoñen a 
sociedade romana.  

CCB5.1.1. Nomea os principais sistemas 
políticos da antigüidade clásica e describe, 
dentro de cada un, a forma de distribución e o 
exercicio do poder, as institucións, o papel que 
estas desempeñan e os mecanismos de 
participación política.  

CCB2.2.2. Explica o proceso de transición que 
se produce entre as etapas da historia de Grecia 
e Roma, describindo as circunstanciasque 
interveñen no paso de unhas a outras.  

CCB6.6.1. Recoñece e explica o significado 
dalgúns dos helenismos e latinismos máis 
frecuentes utilizados no léxico das linguas 
faladas en España e doutras linguas modernas, 
e explica o seu significado a partir do termo de 
orixe.  

CCB6.6.2. Explica o significado de palabras a 
partir da súa descomposición e da análise 
etimolóxica das súas partes.  

CCB6.7.2. Coñece o significado das principais 
locucións latinas de uso actual.  

4  Roma  Organización 
política de 
Roma e as 
súas 
institucións,  

o Dereito 
Romano e o  

sistema de 
administración 

6 
sesións 
  
(Xan. – 
Feb.)  
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- Coñecemento da organización 
do servizo militar en Roma e a 
súa evolución.  

A composición das tropas 
romanas  

-Identificación do tipo e número 
de soldados que compoñían as 
lexións romanas, así como a 
graduación dos seus mandos.  

A estratexia militar  

-Identificación e descrición das 
armas ofensivas empregadas 
polas  

lexións romanas e as 
características da vida dun 
soldado romano.  

Pervivencia lingüística. 
Helenismos: -cracia,  

-crata, -arquía, -metr-o-, hemi-, 
dis-  

- Identificación no léxico da 
propia lingua e coñecemento do 
significado que achegan os 
lexemas estudados.  

Expresións latinas: carpe diem  

- Identificación do significado da 
expresión latina estudada.  

Pervivencia cultural.  

Seguimos sendo clásicos: Un 
monumento; o acueduto de 
Segovia  

- Identificación da pervivencia da 
arquitectura romana e das súas 
obras públicas nos acuedutos.  

Mitos: Eneas  

- Coñecemento e exposición dos 
relatos míticos estudados na 
unidade, análise e valoración dos 
elementos que integran eses 
relatos míticos en relación ben 
cos contidos da unidade 
estudada, ben con valores da 
sociedade actual.  

Anécdota: A rocha Tarpeia  

- Coñecemento da historia mítica 
de Tarpeia e do significado da 
rocha do mesmo nome  

Emprendemento: Elabora unha 
ruta comercial  

- Elaboración dunha ruta  
comercial desde a antiga Gades 
a Roma  

CCB6.9.1. Explica a partir da súa etimoloxía 
termos de orixe grecolatina propios da linguaxe 
cientificotécnica e sabe usalos con propiedade  

CCB4.5.1. Localiza nun mapa os principais 
monumentos clásicos do patrimonio español e 
europeo, identificando o seu estilo e súa 
cronoloxía aproximada.  

CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario mítico 
deuses, semideuses e heroes, e explica os 
principais aspectos que os diferencian.  

CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas 
entre os mitos da antigüidade clásica e os 
pertencentes a outras culturas, comparando o 
seu tratamento na literatura ou na tradición 
relixiosa.  

CCB3.2.4. Recoñece referencias mitolóxicas nas 
artes plásticas, sempre que sexan claras e 
sinxelas, describindo, a través do uso que se fai 
destas, os aspectos básicos que en cada caso 
se asocian á tradición grecolatina.  

CCB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco 
xeográfico en que se sitúan en distintos períodos 
da civilización romana, delimitando o seu ámbito 
de influencia, establecendo conexións con 
outras culturas próximas e situando con 
precisión puntos xeográficos, cidades ou restos 
arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia 
histórica.  

    

Características xerais das 
cidades gregas  

-Descrición das características 
xerais das cidades gregas e 
distinción das súas catro 
principais áreas coas súas  
respectivas funcións.  

CCB4.2.1. Recoñece as características 
esenciais das arquitecturas grega e romana, 
identificando en imaxes a orde arquitectónica á 
que pertencen distintos monumentos, para 
razoar a súa resposta.  

CCB4.4.1. Describe as características, os  

5  A cidade no mundo antigo  A 
administración 
e os servizos 
públicos  

5 
sesións 
  (Feb.)  
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A ágora de Atenas  

-Identificación dos diferentes 
edificios situados na ágora de 
Atenas, a súa denominación e as 
súas funcións.  

A Acrópole de Atenas  

-Recoñecemento da importancia 
e o significado da Acrópole de 
Atenas. Descrición dos seus 
edificios máis importantes, 
indicación de datos relacionados 
coa súa construción e 
significado.  

Características xerais das 
cidades romanas  

- Definición das características 
principais das cidades romanas e 
do seu trazado, identificación das 
zonas imprescindibles e as súas 
funcións.  

A cidade de Roma  

- Clasificación dos principais 
tipos de edificios da cidade de 
Roma e as súas funcións, 
identificación de exemplos e de 
semellanzas funcionais con 
edificios das cidades modernas.  

Características xerais do foro 
romano  

- Identificación das principais 
funcións que desempeñou o foro 
romano na súa evolución e 
coñecemento das súas 
ampliacións.  

Edificacións principais dos foros 
romanos  

- Identificación das principais 
edificacións dos foros de Roma, 
coñecemento dos datos máis 
importantes da súa historia e 
recoñecemento das súas 
funcións.  

A casa grega  

– Descrición da casa grega e das 
súas principais características, 
identificación das súas dúas 
principais zonas dedicadas a 
homes e mulleres e as súas 
características.  

A casa romana  

- Recoñecemento os tipos de 
casa romana, identificación das 
súas características e funcións e 
descrición das principais 
estancias e características da 
domus romana.  

A cidade no mundo clásico  

- Identificación da herdanza 
urbanística do mundo clásico nas 
cidades actuais: distribución e  

principais elementos e a función das grandes 
obras públicas romanas, explicando e ilustrando 
con exemplos a súa importancia para o 
desenvolvemento do Imperio e a súa influencia 
en modelos urbanísticos posteriores.  

CCB5.5.1. Describe as principais formas de 
lecer das sociedades grega e romana, 
analizando a súa finalidade, os grupos aos que 
van dirixidas e a súa función no 
desenvolvemento da identidade social.  

CCB4.1.1. Recoñece os trazos básicos da arte 
clásica nas manifestacións artísticas antigas e 
actuais.  

CCB4.1.2. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa 
neles aspectos relacionados coa arte 
grecolatina, asociándoos a outras 
manifestacións culturais ou a fitos históricos.  

CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos de 
vivenda, o modo de alimentación, os hábitos de 
hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma.  

CCB7.1.1. Sinala e describe algúns aspectos 
básicos da cultura e a civilización grecolatina 
que perviviron ata a actualidade, demostrando a 
súa vixencia nunha e noutra época mediante 
exemplos.  

CCB6.6.1. Recoñece e explica o significado 
dalgúns dos helenismos e latinismos máis 
frecuentes utilizados no léxico das linguas 
faladas en España e doutras linguas modernas, 
e explica o seu significado a partir do termo de 
orixe.  

CCB6.6.2. Explica o significado de palabras a 
partir da súa descomposición e da análise 
etimolóxica das súas partes.  

CCB6.9.1. Explica a partir da súa etimoloxía 
termos de orixe grecolatina propios da linguaxe 
cientificotécnica e sabe usalos con propiedade.  

CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario mítico 
deuses,semideuses e heroes, e explica os 
principais aspectos que os diferencian.  

CCB3.2.4. Recoñece referencias mitolóxicas nas 
artes plásticas, sempre que sexan claras e 
sinxelas, describindo, a través do uso que se fai 
destas, os aspectos básicos que en cada caso 
se asocian á tradición grecolatina.  

CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario mítico 
deuses, semideuses e heroes, e explica os 
principais aspectos que os diferencian.  

CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas 
entre os mitos da antigüidade clásica e os 
pertencentes a outras culturas, comparando o 
seu tratamento na literatura ou na tradición 
relixiosa.  

CCB6.7.2. Coñece o significado das principais 
locucións latinas de uso actual.  
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zonas das cidades, edificacións 
principais e as súas funcións, 
tipos de casas e poboación que 
as ocupaban, elementos destas 
que permanecen nas nosas 
casas.  

Pervivencia lingüística 
Helenismos: acro-, aut-o-, - 
andro-/- andria, -eco- micro-  

-Identificación no léxico da propia 
lingua e coñecemento do 
significado que achegan os 
lexemas estudados.  

Expresións latinas: Noctuas 
Athenas afferre  

-Identificación do significado da 
expresión latina estudada.  

Pervivencia cultural. Seguimos 
sendo clásicos: Unha  

ópera: Ariadna  

- Identificación da pervivencia da 
mitoloxía na ópera: o mito de 
Ariadna e Teseo.  

Mitos: Teseo  

- Coñecemento e exposición dos 
relatos míticos estudados na 
unidade, análise e valoración dos 
elementos que integran eses 
relatos míticos en relación, ben 
cos contidos da unidade  
estudada, ben con valores da 
sociedade actual.  

  
    

O nacemento en Grecia  

-Descrición dos ritos e da 
imposición do nome  

O nacemento en Roma  

-Descrición dos ritos e das 
diferencias do nome segundo o 
sexo.  

A educación en Grecia  

-Recoñecemento das diferenzas 
entre Atenas e Esparta.  

A escola en Atenas.  

-Descrición das materias que 
estudaban os gregos.  

A educación romana: Ludus  

-Materias da escola primaria 
romana.  

A escola media romana.  

-Identificación das idades e das 
materias deste período 
educativo.  

Os estudos superiores  

- Identificación das idades e das 
materias deste período 
educativo.  

As mulleres en Grecia.  

- Descrición da situación da  

CCB5.3.1. Identifica e explica os papeis que 
desempeña dentro da familia cada un dos seus 
membros, identificando e explicando a través 
deles estereotipos culturais e comparándoos cos 
actuais.  

CCB6.9.1. Explica a partir da súa etimoloxía 
termos de orixe grecolatina propios da linguaxe 
cientificotécnica e sabe usalos con propiedade.  

CCB3.2.2. Sinala semellanza e diferenzas entre 
os mitos da antigüidade clásica e os 
pertencentes a outras culturas, comparando o 
seu tratamento na literatura ou na tradición 
relixiosa.  

CCB7.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información 
e a comunicación para recabar información e 
realizar traballos de investigación acerca da 
pervivencia da civilización clásica na nosa 
cultura.  

CCB6.6.1. Recoñece e explica o significado 
dalgúns dos helenismos e latinismos máis 
frecuentes utilizados no léxico das linguas 
faladas en España e doutras linguas modernas, 
e explica o seu significado a partir do termo de 
orixe  

CCB6.6.2. Explica o significado de palabras a 
partir da súa descomposición e da análise  

6  As etapas da vida  O nacemento 
e a educación 
en Grecia e en 
Roma.  

As mulleres, 
os anciáns e a 
morte.  

6 
sesións 
  (Marzo)  
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muller grega e de como se 
realizaban as vodas..  

As mulleres en Roma.  

- Descrición da situación da 
muller romana e dos tipos de 
matrimonios.  

Os anciáns en Grecia e Roma.  

- Descrición da situacións dos 
anciáns en Grecia e Roma.  

Pervivencia lingüística 
Helenismos: gámos, ped-/-pedia, 
fis- i, xer-o-/xeront-, xin-e/o, 
xineco-,  

-xinia  

- Identificación no léxico da 
propia lingua e coñecemento do 
significado que achegan os 
lexemas estudados.  

Expresións latinas: Ubi tu Caius, 
ego Caia  

- Identificación do significado da 
expresión latina estudada.  

Pervivencia cultural.  

Seguimos sendo clásicos: Un 
coche:Clio  

- Identificación do uso da 
mitoloxía na actualidade.  

Mitos: Perseo  

- Coñecemento e exposición dos 
relatos míticos estudados na 
unidade, análise e valoración dos 
elementos que integran eses 
relatos míticos en relación ben 
cos contidos da unidade 
estudada, ben con valores da 
sociedade actual.  

Anécdota: Virxinia  

- Coñecemento da historia de 
Virxinia e do significado da súa 
morte.  

Emprender: Elabora un proxecto 
de ciencias  

- Elaboración e redacción dun 
traballo sobre os aportes de 
Arquímides ás ciencias.  

etimolóxica das súas partes.  

CCB5.2.1. Describe a organización das 
sociedades grega e romana, 
explicando as características das 
clases sociais e os papeis asignados a 
cada unha, relacionando estes 
aspectos cos valores cívicos da época 
e comparándoos cos actuais.  

CCB6.11.1. Describe as características 
esenciais dos xéneros literarios 
grecolatinos e recoñece a súa 
influencia na literatura posterior.  

CCB7.2.1. Demostra a pervivencia da 
mitoloxía e os temas lendarios mediante 
exemplos de manifestacións artísticas 
contemporáneas nas que están 
presentes estes motivos.  

CCB3.2.1. Identifica dentro do 
imaxinario mítico deuses, semideuses 
e heroes, e explica os principais 
aspectos que os diferencian  

CCB3.2.4. Recoñece referencias mitolóxicas nas 
artes plásticas, sempre que sexan claras e 
sinxelas, describindo, a través do uso que se fai 
destas, os aspectos básicos que en cada caso 
se asocian á tradición grecolatina  

    

A organización do tempo en 
Grecia.  

-Identificación das partes en que 
os gregos dividían o ano, os 
meses e os días. Descrición dos 
principais instrumentos 
empregados polos gregos para a 
medición do tempo  

A organización do tempo en 
Roma  

-Identificación das principais 
características do calendario 
xuliano e recoñecemento deste 
como antecedente do noso  

CCB7.3.1. Enumera e explica algúns exemplos 
concretos nos que se pon de manifesto a 
influencia que o mundo clásico tivo na historia e 
as tradicións do noso país..  

CCB5.4.1. Identifica e describe , o modo de 
alimentación, os hábitos de hixiene e a 
vestimenta en Grecia e Roma.  

CCB6.6.1. Recoñece e explica o significado 
dalgúns dos helenismos e latinismos máis 
frecuentes utilizados no léxico das linguas 
faladas en España e doutras linguas modernas, 
e explica o seu significado a partir do termo de  
orixe.  

7  A vida cotiá  A organización 
do tempo, a 
xornada de 
gregos e 
romanos, os 
costumes 
culinarios e a 
indumentaria e 
a estética  

4 
sesións 
  (Abril)  
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calendario.  

A xornada dun cidadán grego  

-Descrición das principais 
actividades.  

A xornada dun cidadán romano  

-Descrición das principais 
actividades.  

A alimentación en Grecia e en 
Roma  

-Identificación das principais 
comidas que se realizaban ao 
longo do día.  

O banquete  

-Recoñecemento do significado 
dos banquetes (simposio e 
convivio) como parte integrante 
da cultura.  

A indumentaria e a estética en 
Grecia  

-Identificación das formas de 
vestir de homes e mulleres en 
Grecia. .  

A indumentaria e a estética en 
Roma  

-Identificación das formas de 
vestir de homes e mulleres en 
Roma..  

Pervivencia lingüística 
Helenismos: -fago-/-faxia -teca, 
fon- o/fonía, hidr-o-, foto  

- Identificación no léxico da 
propia lingua e o coñecemento 
do significado que achegan os 
lexemas estudados.  

Expresións latinas: primum 
vivere, deinde philosophari  

- Identificación do significado da 
expresión latina estudada.  

Pervivencia cultural.  

Seguimos sendo clásicos: Unha 
canción: Mediterráneo - 
Identificación da pervivencia do 
mundo clásico nas cancións 
actuais.  

Mitos: Xasón  

- Coñecemento e exposición dos 
relatos míticos estudados na 
unidade, análise e valoración dos 
elementos que integran eses 
relatos míticos en relación ben 
cos contidos da unidade 
estudada, ben con valores da 
sociedade actual.  

Emprender: Prepara unha receita 
de cociña  

- Estudo das receitas do romano 
Apicio e elaboración dalgunha 
delas para a súa degustación e  
comentario en comunidade.  

CCB6.6.2. Explica o significado de palabras a 
partir da súa descomposición e da análise 
etimolóxica das súas partes.  

CCB6.7.2. Coñece o significado das principais 
locucións latinas de uso actual.  

CCB6.9.1. Explica a partir da súa etimoloxía 
termos de orixe grecolatina propios da linguaxe 
cientificotécnica e sabe usalos con propiedade  

CCB7.2.1. Demostra a pervivencia da mitoloxía 
e os temas lendarios mediante exemplos de 
manifestacións artísticas contemporáneas nas 
que están presentes estes motivos.  

CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario mítico 
deuses, semideuses e heroes, e explica os 
principais aspectos que os diferencian.  

CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas 
entre os mitos da antigüidade clásica e os 
pertencentes a outras culturas, comparando o 
seu tratamento na literatura ou na tradición 
relixiosa.  
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As sedes dos xogos en Grecia  

-Identificación dos principais 
xogos deportivos de Grecia e as 
súas sedes. Os Xogos Olímpicos  

-frecuencia, inauguración, 
lugares e métodos de 
adestramento, premios, 
sancións, participación das 
mulleres. As probas atléticas  

-Recoñecemento das catro 
probas atléticas dos xogos.  

As probas de loita  

-Puxilato, loita e pancracio. 

As probas hípicas  

-Carreira de cabalos e carreira de 
carros.  

O pentatlón ou proba integrada  

-Coñecemento do significado de 
pentatlón e o seu sentido como 
proba integrada.  

Os ludi circenses: o circo e as 
súas competicións  

-Identificación dos tipos de 
edificios en que se celebraban os 
ludi circenses.  

Anfiteatro  

-Identificación das características 
do edificio do anfiteatro, a súa 
disposición e os seus elementos.  

Os gladiadores  

-Identificación da extracción e a 
orixe das persoas que loitaban 
como gladiadores.  

Os espectáculos con feras 
salvaxes e as naumaquias  

-Descrición dos tipos de loitas 
contra feras e a naumaquia.  

Pervivencia lingüística 
Helenismos: helio,  

-dromo-, pir-, -dinam-o-, -lito-  

- Identificación no léxico da 
propia lingua e coñecemento do 
significado que achegan os 
lexemas estudados.  

Expresións latinas: audentes 
Fortuna iuvat  

- Identificación do significado da 
expresión latina estudada.  

Pervivencia cultural.  

Seguimos sendo clásicos: Unha 
marca: Nike    -  

Identificación da pervivencia de 
nomes da mitoloxía en marcas.  

Mitos: Heracles I  

- Coñecemento e exposición dos 
relatos míticos estudados na 
unidade, análise e valoración dos  
elementos que integran eses  

CCB5.6.1. Explica a orixe e a natureza dos 
Xogos Olímpicos, comparándoos e destacando a 
súa importancia con respecto a outras 
festividades deste tipo existentes na época, e 
comenta o seu mantemento no mundo moderno, 
establecendo semellanzas e diferenzas entre os 
valores culturais aos que se asocian en cada 
caso.  

CCB5.5.1. Describe as principais formas de 
lecer das sociedades grega e romana, 
analizando a súa finalidade, os grupos aos que 
van dirixidas e a súa función no 
desenvolvemento da identidade social.  

CCB6.6.1. Recoñece e explica o significado 
dalgúns dos helenismos e latinismos máis 
frecuentes utilizados no léxico das linguas 
faladas en España e doutras linguas modernas, 
e explica o seu significado a partir do termo de 
orixe.  

CCB6.6.2. Explica o significado de palabras a 
partir da súa descomposición e da análise 
etimolóxica das súas partes.  

CCB6.7.2. Coñece o significado das principais 
locucións latinas de uso actual.  

CCB6.9.1. Explica a partir da súa etimoloxía 
termos de orixe grecolatina propios da linguaxe 
cientificotécnica e sabe usalos con propiedade  

CCB7.2.1. Demostra a pervivencia da mitoloxía 
e os temas lendarios mediante exemplos de 
manifestacións artísticas contemporáneas nas 
que están presentes estes motivos.  

CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario mítico 
deuses, semideuses e heroes, e explica os 
principais aspectos que os diferencian.  

CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas 
entre os mitos da antigüidade clásica e os 
pertencentes a outras culturas, comparando o 
seu tratamento na literatura ou na tradición 
relixiosa.  

CCB7.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información 
e a comunicación para recabar información e 
realizar traballos de investigación acerca da 
pervivencia da civilización clásica na nosa 
cultura.  

CCB3.2.4. Recoñece referencias mitolóxicas nas 
artes plásticas, sempre que sexan claras e 
sinxelas, describindo, a través do uso que se fai 
destas, os aspectos básicos que en cada caso 
se asocian á tradición grecolatina  

8  Deporte e ocio  As 
competicións 
deportivas en 
Grecia, os 
Xogos 
Olímpicos, os 
ludi circenses 
e as loitas no 
anfiteatro  

4 
sesións 
  (Maio)  
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relatos míticos en relación ben 
cos contidos da unidade 
estudada, ben con valores da 
sociedade actual.  

Anécdota: A batalla de Maratón 
Coñecemento da historia da 
batalla de Maratón e do heraldo 
Filípides.  

Emprender: Crea a túa propia 
marca  

- Creación dun logo e un nome  
para unha empresa que parta da 
mitoloxía clásica.  

     

Fundamentos da arte clásica.  

Arquitectura en Grecia e Roma: 
tipos de edificios e ordes 
arquitectónicas.  

Escultura en Grecia e Roma: 
etapas, estilos e temáticas.  

Enxeñería romana: obras 
públicas e urba nismo. Vías 
romanas.  

Herdanza clásica no patrimonio 
artístico.  

CCB4.1.1. Recoñece os trazos básicos da arte 
clásica nas manifestacións artísticas antigas e 
actuais.  

CCB4.1.2. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa 
neles aspectos relacionados coa arte 
grecolatina, asociándoos a outras ma 
nifestacións culturais ou a fitos históricos.  

CCB4.2.1. Recoñece as características 
esenciais das arquitecturas grega e romana, 
identifi- cando en imaxes a orde arquitectónica á 
que pertencen distintos monumentos, para 
razoar a súa resposta.  

CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e 
romanas en imaxes, encádraas nun período 
histó- rico e identifica nelas motivos mitolóxicos, 
históricos ou culturais.  

CCB4.4.1. Describe as características, os 
principais elementos e a función das grandes 
obras públicas romanas, expli cando e ilustrando 
con exemplos a súa importancia para o 
desenvolvemento do Imperio e a súa influencia 
en modelos ur- banísticos posteriores.  

CCB4.5.1. Localiza nun mapa os principais 
monumentos clásicos do patrimonio español e 
europeo, identificando a partir de elementos 
concretos o seu estilo e súa cronoloxía  
aproximada.  

9  A creación artística  Características 
fundamentais 
da arte 
clásica, da 
arquitectura e 
da escultura.  

6 
sesións 
  
(Maio - 
Xuño)  

 

 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

Propoñemos dúas vías distintas para o estudo da cultura clásica: do pasado ao presente para rastrexar as 
pegadas da cultura clásica no mundo actual, e do presente ao pasado para buscar a orixe de situacións que 
nos rodean. Sexa cal sexa a vía escollida para cada unha das unidades, en primeiro lugar, sondaremos que 
coñecementos teñen os alumnos sobre o asunto a tratar: axudalos a recordar información que crían 
esquecida é unha forma de estimular as ansias de aprender. A continuación, faremos unha breve 
exposición do tema obxecto de estudo e,unha vez exposto, a profesora proporá aos alumnos actividades 
relacionadas con dito tema, para resolver de forma individual, ou suscitará debates, que permitirán o 
tratamento dos temas transversais (a man de obra escrava, a situación da muller...). Noutros casos, para 
implicar ao alumno no proceso de aprendizaxe, será el o que teña que buscar a información requerida. 
Pretendemos potenciar a participación do alumnado nas clases para implicalo dun xeito activo no proceso 
de aprendizaxe. Procuraremos realizar a maior parte das actividades nas horas de clases, aínda que 
puntualmente se solicitará que o alumnado faga algunha actividade na casa e a entregue na aula virtual.  
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Estas actividades así solicitadas non entrarán despois no exame de avaliación. 

ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL 

Alternaranse as actividades da modalidade presencial e e as da non presencial, intentando facilitar o acceso no posible ás que se 
realicen telemáticamente, simplificándo os exercicios e reducindo no posible o seu número, facendo fincapé nas técnicas máis idóneas 
para o estudo e proporcionando toda a información necesaria para que o alumnado poda desenrolar con normalidade a 
actividade relacionada coa materia.  

A profesora daría ós alumnos a través da A.V: documentos con explicación teórica da materia e 
documentos con exercicios da mesma, e informaría ao alumnado e ás familias a través da aula virtual, 
correo electrónico e titores. Resolvería tamén as dúbidas que se lles plantexasen.  

A profesora faría un rexistro dos exercicios entregados polos alumnos a través da aula virtual, observaría a 
calidade dos mesmos e, se o alumno non entregase a tarefa no tempo acordado, isto suporía un cero na 
cualificación desa actividade. As tarefas solicitadas teñen que estar feitas a man. 

ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

▪ Utilización da A.V. para compartir co alumnado apuntes, videos, exercicios….  

▪ Todos os avisos se farán cada semana a través da aula virtual do centro.  

▪ Según as indicacións para cada nivel educativo, o alumnado enviará en prazo as tarefas realizadas. Valorarase 
positivamente o cumprimiento rigoroso dos prazos.  

▪ Adáptase o traballo proposto.  

▪ Videoconferencias por Cisco Webex.  

▪ A través da páxina web do centro, accédese ó enlace con todas as actividades propostas para a semana ou 
quincena, por curso e por materia, así como á data de entrega das mesmas.  

▪ O alumnado debe enviar o traballo ó docente a través da aula virtual, adxuntando arquivos.  

▪ Páxina web do centro: www.edu.xunta.gal/centros/iesurbanolugris/ .  

▪ A través da páxina web do centro accédese á aula virtual do centro.  

▪ Na páxina web está publicado o calendario semanal de videoconferencias. Todo o alumnado recibe convocatoria para 
as mesmas a través da A.V.  

▪ Á A.V. pódese acceder co móbil, tablet e ordenador.  

▪ No caso de detección de alumnado que careza por completo de ferramentas informáticas suficientes para seguir as 
clases, procurarase facilitarllo a través da dirección do centro.  

 

 
ELEMENTOS QUE GARANTEN UNHA AVALIACIÓN OBXECTIVA 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

Para superar con éxito o curso, o alumnado ten que superar positivamente todas as avaliacións. 

A cualificación final será a media das cualificacións trimestrais.  

Aqueles alumnos que obtivesen unha cualificación inferior a 5 puntos en calquera das avaliacións deberán 
realizar a correspondente proba de recuperación ó final do curso, na cal o único instrumento de avaliación 
será o exame escrito, polo que a nota coincidirá ca obtida en dito exame. 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN FINAL 

Ao alumnado que non supere as avaliacións parciais  ofreceráselle  a posibilidade de recuperar mediante  actividades de recuperación. 

 

A terceira das avaliacións parciais terá lugar entre o 6 e o 7 de xuño de 2022.  

 

O período abranguido entre a terceira avaliación parcial  e a final dedicarase a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. En 
particular, ao alumnado que teña a materia sen superar logo de realizada a terceira avaliación parcial proporáselle actividades  para recuperar a 
materia. Por outra parte, ao alumnado que si superase a materia proporánselle tarefas e actividades diversas de ampliación e titoría. 

A avaliación final terá lugar o 23 de xuño.  

 

MÍNIMOS EXISIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

Os mínimos esixibles están marcados en vermello no primeiro apartado do resumo.  

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesurbanolugris/
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▪ Exames escritos  

▪ Controis escritos da lectura proposta  

▪ Actividades feitas na clase e recollidas  

▪ Caderno de clase  

▪ Observación do comportamento, do traballo e da participación na aula  

▪ Exercicios solicitados a través da aula virtual 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

10% da nota para o traballo diario , caderno, chamadas de clase… 

20% da nota para o exame da lectura posta en cada avaliación.  

  

20 % da nota será para as tarefas que se lles pedirá que entreguen na aula virtual. A materia destas tarefas 
non entrará no exame.  

50% da nota será para os exames (dous por avaliación).  

  

En función do interese mostrado e a actitude na clase os decimais da nota final de avaliación 
redondearanse cara arriba ou cara abaixo, así que, se a nota final da avaliación fose un 4.5, podería pasar a 
ser un 5 ou un 4.  

 

PLAN DE REFORZO DA MATERIA SEN SUPERAR 

PLAN DE REFORZO 

 
 Ao  alumnado que non teña superada a materia do curso anterior realizaráselle un plan de reforzo individualizado que teña en conta as 
particularidades de cada alumna ou alumno destinatarios.O plan de reforzo será elaborado polo profesorado que imparte a materia do alumno ou 
alumna, e baixo as directrices deste departamento didáctico. O departamento velará pola realización do plan por parte aluman/o. Este plan incluirá, 
cando menos:  

a) Identificación da alumna/o 

b) Información relevante sobre a materia/s sen superar. 

c) Currículo para desenvolver, especificando os criterios da avaliación. 

d) Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento.  

e) Recursos necesarios para o seu desenvolvemento.  

f) Tarefas para realizar, coa debida temporización 

g) Seguimento e avaliación.  

h) Acreditación da información á familia.  

 

Haberá unha proba final para o alumnado que teña materias de cursos anteriores sen superar.  

 

En cada sesión de avaliación farase o seguimento dos plans de reforzo e, de ser necesario, realizaránselle os axustes que procedan. Para superar a 
materia pendente, a alumna/o deberá obter avaliación positiva no plan de reforzo correspondente.  

 

 

 

PROCEDEMENTO PARA DEFINIR A PROBA DE AVALIACIÓN 

Teranse en conta os contidos que figuren nos currículos oficias de cada nivel educativo para facer unha selección dos mínimos 
esixibles e confeccionar unha proba axustada a eles.   

No caso do alumnado NEAE, a proba estará axustada ademais á ACI que se lle aplicou durante o curso.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN - CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

▪ Os traballos debidamente feitos e as fichas entregadas servirán para a recuperación da materia, sen ter 
que facer ningún exame.  

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE MATERIA EN WEB DO CENTRO 

DEPARTAMENTO LATÍN 

MATERIA LATÍN 

CURSO 1º BACH. 

PROFESOR/A CARMEN GARCÍA DIÉGUEZ 
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MATERIA CURSO 

LATÍN 1º BACH. 

 
CONTIDOS 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 
UD 

 

 
TÍTULO 

 

 
DESCRICIÓN 

 

 
TEMP. 

- A orixe do latín. O 
indoeuropeo. O marco 
xeográfico.  
- As linguas de España: 
linguas romances e non 
romances.  

- O latín culto e o latín 
vulgar. A expansión do 
latín. A evolución do 
latín. Palabras 
patrimoniais, cultismos e 
semicultismos  

- O alfabeto latino. A 
clasificación dos sons. A 
acentuación.  

- As orixe de Roma. 
Monarquía, República e 
Imperio.  

B1.1.1. Localiza nun mapa o marco xeográfico 
da lingua latina e a súa expansión, 
delimitando os seus ámbitos de influencia e 
colocando con precisión puntos xeográficos, 
cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos 
pola súa relevancia histórica.  

B1.2.1. Define o indoeuropeo recoñece as 
linguas indoeuropeas e as súas familias, e 
delimita nun mapa a zona de orixe e as zonas de 
expansión.  

B1.3.1. Identifica as linguas que se falan 
actualmente en Europa, diferenciando pola 
súa orixe entre indoeuropeas e non 
indoeuropeas, clasifica as primeiras en 
familias lingüísticas e delimita nun mapa as 
zonas onde se utilizan.  

B1.4.1. Identifica as linguas que se falan en 
España, diferenciando pola súa orixe romances 
e non romances, localiza nun mapa as zonas 
onde se utilizan, delimita o marco xeográfico das 
linguas romances faladas no mundo e recoñece  
as súas características.  

1  Introdución á 
lingua latina  

Nesta unidade 
pretendemos coñecer 
brevemente a historia 
do nacemento, 
desenvolvemento e 
difusión do latín,así 
como o propio 
alfabeto latino, a súa 
pronunciación e as 
características xerais 
da lingua latina  

Dúas 
semanas; 
oito clases.  

 B1.5.1. Distingue e delimita as etapas do latín, 
recoñece e distingue a partir do étimo latino 
cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, 
e explica as evolucións que se producen nun 
caso e no outro.  

    

 B1.5.2. Coñece exemplos de termos latinos que 
deron orixe tanto a unha palabra patrimonial como 
a un cultismo, e sinala as diferenzas de uso e  
significado entre ambos.  

    

 B1.5.3. Demostra a presenza do latín no século 
XXI en campos como a ciencia, a cultura, a  
publicidade, os medios de comunicación, internet 
e as redes sociais.  

    

 B2.1.1. Recoñece tipos de escritura e clasifícaos 
consonte a súa natureza e a súa función, e 
describe os trazos que distinguen uns dos outros.  

    

 B2.2.1. Explica a orixe do alfabeto latino, e a 
evolución e a adaptación dos signos do alfabeto  
grego.  

    

 B2.3.1. Explica a orixe do alfabeto de diferentes 
linguas partindo do alfabeto latino, así como a súa 
evolución, sinala as adaptacións que se producen 
en cada unha e recoñece os tipos de alfabeto 
usados actualmente en Europa, en relación coas  
linguas que os empregan.  

    

 B2.4.1. Le con pronuncia e acentuación correctas 
textos latinos, identificando e reproducindo  
exemplos de diferentes tipos de pronuncia.  

    

 B5.1.1. Describe o marco histórico en que xorde 
e se desenvolve a civilización romana, sinala  
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 períodos dentro del e identifica en cada un as 

conexións máis importantes que presentan con 
outras civilizacións.  

B5.1.2. Distingue as etapas da historia de Roma, 
explicando os seus trazos esenciais e as 
circunstancias que interveñen no paso de unhas a 
outras.  

B5.1.3. Sabe enmarcar determinados feitos 
históricos na civilización e no período histórico 
correspondente, ponos en contexto e relaciónaos 
con outras circunstancias contemporáneas.  

B5.1.4. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que 
se representan fitos históricos salientables, 
consultando diferentes fontes de información. 
B5.1.5. Describe os principais fitos históricos e os 
aspectos máis significativos da civilización latina, e  
analiza a súa influencia no devir histórico posterior. 

    

- Nocións de morfoloxía  B3.2.1. Distingue palabras variables e invariables,  2  Categorías  Nesta unidade,  Tres  
e sintaxe. As clases de  explica os trazos que permiten identificalas e   gramaticais:  adicada  semanas;  
palabras. O sistema  define criterios para clasificalas.   nominais e  principalmente á  doce  
nominal. O sistema  B3.1.1. Descompón palabras nos seus formantes,   verbais  lingua, comezaremos  clases.  
verbal.  sinalando e diferenciando lexemas e morfemas, e    cunha introdución ás   

- Declinación e  servíndose destes para identificar desinencias e    categorías gramaticais  

conxugación. Caso.  explicar o concepto de flexión e paradigma.    do sistema nominal e   

Persoa, número, tempo,  B3.3.1. Declina e/ou conxuga correctamente    verbal. Nocións de   

modo e voz  palabras propostas segundo a súa categoría,    morfoloxía e sintaxe.   

- Flexión: nominal e 
pronominal: 
substantivos, adxectivos 
e pronomes.  

- Flexión verbal.  
- Técnicas de tradución  

- A romanización: de 
Hispania e da Gallaecia  

- Locucións latinas de 
uso actual.  

explicando e ilustrando con exemplos as 
características que diferencian os conceptos de 
declinación e conxugación  
B4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos 
casos que existen na flexión nominal e pronominal 
latina, explica as súas funcións dentro da oración e 
ilustra con exemplos a forma axeitada  
de traducilos.  
B3.4.1. Enuncia e declina correctamente 
substantivos, adxectivos e pronomes en latín, 
distinguíndoos a partir do seu enunciado e  

  Repasamos as 
técnicas de tradución 
e rematamos coa 
romanización de 
Hispania. No apartado 
do léxico iniciamos o 
estudo das locucións 
latinas.  

 

 clasificándoos segundo a súa categoría e a súa      

 declinación.      

 B3.5.1. Clasifica verbos segundo a súa      

 conxugación partindo do seu enunciado e describe      

 os trazos polos que se recoñecen os modelos de      

 flexión verbal.      

 B3.5.2. Coñece e identifica as formas que      

 compoñen o enunciado dos verbos de paradigmas      

 regulares e recoñece a partir destas os modelos de     

 conxugación.      

 B3.6.1. Explica o uso dos temas verbais latinos,      

 identificando correctamente as formas derivadas      

 de cada un.      

 B6.3.1. Utiliza correctamente o dicionario,      

 analizando e valorando correctamente a      

 información gramatical incluída nos seus manuais      

 e nas súas entradas, e localiza o significado de      

 palabras que entrañen dificultade, identificando      

 entre varias acepcións o sentido máis axeitado      

 para a tradución do texto.      

 B5.2.1. Explica a romanización de Hispania e da      

 Gallaecia, describe as súas causas e delimita as      

 súas fases.      

 B5.2.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os     

 aspectos fundamentais que caracterizan o proceso      

 da romanización de Hispania e da Gallaecia, e      

 sinala a súa influencia na historia posterior.      
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 B5.3.1. Identifica e sinala nun mapa os restos 

arqueolóxicos máis salientables da romanización 
de Hispania e da Gallaecia, e descobre e relaciona 
as pezas arqueolóxicas romanas dos museos cos 
coñecementos adquiridos  
B7.5.1. Coñece o significado das principais 
locucións latinas de uso actual e sabe empregalas 
no seu contexto adecuado cando se expresa na 
súa propia lingua.  

    

- A primeira declinación.  B3.4.1. Enuncia e declina correctamente 
substantivos, adxectivos e pronomes en latín, 
distinguíndoos a partir do seu enunciado e 
clasificándoos segundo a súa categoría e a súa 
declinación.  
B3.5.3. Conxuga os tempos verbais máis 
frecuentes en voz activa e pasiva, aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes. 
B3.8.1. Traduce correctamente ao galego e ao 
castelán formas verbais latinas, e compara os 
tempos e os modos verbais presentes no latín cos 
do galego e os do castelán.  
B4.1.1. Analiza morfoloxicamente e 
sintacticamente frases e textos de dificultade 
graduada, identificando correctamente as 
categorías gramaticais presentes nas palabras con 
flexión e explicando as funcións que realizan na 
oración.  
B1.6.1. Realiza evolucións de termos latinos ao 
galego e ao castelán, aplicando as regras fonéticas 
de evolución, e recoñece palabras da súa lingua 
que sufriron procesos de evolución semántica.  
B7.1.2. Identifica e explica as palabras 
transparentes e de maior frecuencia.  

3  A primeira  Nesta unidade 
comezaremos a 
aplicar os 
coñecementos do 
unidade II a unha 
declinación concreta e 
a un tempo verbal. 
Comezaremos a 
declinar e a traducir 
frases sinxelas. 
Iniciaremos o estudio 
da evolución fonética, 
centrándonos nas 
vocais e nos ditongos.  

Dúas  
Os substantivos da 1.ª   declinación.  semanas e  
declinación.   Presente de  media; dez  

- O presente de   indicativo  clases.  
indicativo. As catro     

conxugacións e o verbo     

Sum. Concordancia co     

suxeito     

     

- Tradución. Frases que     

conteñen as categorías     

estudadas.     

- Evolución fonética.     

Vocais e ditongos.     

- Vocabulario básico     

latino: léxico     

transparente; palabras     

de maior frecuencia.     

- A segunda declinación.  B3.4.2. Declina palabras e sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente para cada 
palabra o paradigma de flexión correspondente. 
B4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a 
concordancia latina, e redacta en lingua latina 
pequenas frases, onde practica o seu uso. 
B4.4.1. Compara e clasifica tipos de oracións 
simples, e identifica e explica en cada caso as 
súas características.  
B3.6.1. Explica o uso dos temas verbais latinos, 
identificando correctamente as formas derivadas 
de cada un.  
B3.8.1. Traduce correctamente ao galego e ao 
castelán formas verbais latinas, e compara os 
tempos e os modos verbais presentes no latín cos 
do galego e os do castelán.  
B4.1.1. Analiza morfoloxicamente e 
sintacticamente frases e textos de dificultade 
graduada, identificando correctamente as 
categorías gramaticais presentes nas palabras con 
flexión e explicando as funcións que realizan na 
oración.  
B7.1.2. Identifica e explica as palabras 
transparentes e de maior frecuencia.  

4  A segunda  Nesta unidade 
engadimos unha 
declinación nova e 
dous tempos verbais. 
Trataremos o primeiro 
tipo de adxectivos e a 
concordancia. 
Seguimos co estudio 
específico de cada 
caso co Ac. nesta 
unidade. Haberá 
exercicios de 
declinacións, 
conxugacións e frases 
cos novos elemento 
explicados.  

Tres  

- Os adxectivos.   declinación.  semanas;  
Declinación completa   Adxectivos. Pret.  doce  
dos adxectivos do   Imprf. e Fut.  clases.  
primeiro tipo.   Impf. de   

- A concordancia entre o   indicativo   

substantivo e o     

adxectivo.     

-Oración simple:     

oracións atributivas e     

predicativas.     

- Flexión verbal. Pret.     

imper. e fut. imper. De     

indicativo.     

- Tradución. Frases que     

conteñen as categorías     

estudadas.     

- Vocabulario básico     

latino: léxico     

transparente; palabras     

de maior frecuencia.     

- A terceira declinación.  B3.4.2. Declina palabras e sintagmas en  5  A terceira  Nesta unidade  Tres  
Temas en consonante.  concordancia, aplicando correctamente para cada   declinación.  engadimos unha  semanas;  
Características  palabra o paradigma de flexión correspondente.   Presente e pret.  declinación nova e  doce  
principais.  B3.8.1. Traduce correctamente ao galego e ao   Imprf. de  dous tempos verbais.  clases.  

- A terceira declinación. 
Temas en -i.  
- Flexión verbal.  

castelán formas verbais latinas, e compara os 
tempos e os modos verbais presentes no latín cos 
do galego e os do castelán.  

 subxuntivo  Veremos os primeiros 
tempos do subxuntivo. 
Seguimos co estudio  
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Presente e pret. imper.  B5.4.1. Describe os elementos que caracterizan as    específico de cada   
de subxuntivo.  sucesivas formas de organización do sistema  caso co xenitivo nesta  
- O legado de Roma.  político romano.  unidade. Tamén  
Política e sociedade.  B5.4.2. Describe a organización e a evolución da  estudaremos a  
- Tradución. Frases que  sociedade romana, explicando as características  organización política e  
conteñen as categorías  das clases sociais e os papeis asignados a cada  social de Roma e a  
estudadas.  unha, relacionando estes aspectos cos valores  súa pervivencia na  

- Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente; palabras 
de maior frecuencia.  

cívicos existentes na época e comparándoos cos  
actuais.  
B4.1.1. Analiza morfoloxicamente e 
sintacticamente frases e textos de dificultade 
graduada, identificando correctamente as  

Europa occidental.   

 categorías gramaticais presentes nas palabras con   

 flexión e explicando as funcións que realizan na   

 oración.   

 B7.1.2. Identifica e explica as palabras   

 transparentes e de maior frecuencia.   

- Adxectivos do segundo  B3.4.2. Declina palabras e sintagmas en  6  Adxectivos.  Nesta unidade  Dúas  
tipo: de unha e de dúas  concordancia, aplicando correctamente para cada   Graos  engadimos  semanas;  
terminacións.  palabra o paradigma de flexión correspondente.    completamos o  oito clases.  
- Graos do adxectivo.  B4.1.1. Analiza morfoloxicamente e    adxectivo latino dos   

Positivo, comparativo e  sintacticamente frases e textos de dificultade    do segundo tipo.   

superlativo.  graduada, identificando correctamente as    Tratamos, unha vez   

- Tradución. Frases que 
conteñen as categorías 
estudadas.  

- Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente; palabras 
de maior frecuencia.  
- Locucións latinas de 
uso actual.  

-Mitoloxía e relixión  

categorías gramaticais presentes nas palabras con 
flexión e explicando as funcións que realizan na 
oración.  
B4.1.1. Analiza morfoloxicamente e 
sintacticamente frases e textos de dificultade 
graduada, identificando correctamente as 
categorías gramaticais presentes nas palabras con 
flexión e explicando as funcións que realizan na 
oración.  
B7.1.2. Identifica e explica as palabras 
transparentes e de maior frecuencia.  

  vistos os adxectivos, 
os seus graos. 
Seguimos co estudio 
específico de cada 
caso co dativo nesta 
unidade. Haberá 
exercicios de 
declinacións, 
conxugacións e frases 
cos novos elemento  
explicados facendo  

 

 B7.5.1. Coñece o significado das principais    fincapé nos graos do   

 locucións latinas de uso actual e sabe empregalas    adxectivo. Trataremos   
 no seu contexto adecuado cando se expresa na    da importancia e da   

 súa propia lingua.    influencia da mitoloxía   
 B5.5.1. Identifica os principais deuses, semideuses   clásica na cultura   

 e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os    occidental.   

 trazos que os caracterizan, os seus atributos e o      

 ámbito de influencia, explica a súa xenealoxía e      

 establece relacións entre os deuses.      

 B5.5.2. Identifica deuses, semideuses e heroes      

 dentro do imaxinario mítico, e explica os principais      

 aspectos que diferencian uns dos outros.      

 B5.6.1. Recoñece e ilustra con exemplos o      

 mantemento do mítico e da figura do heroe na      

 nosa cultura, analizando a influencia da tradición      

 clásica neste fenómeno, sinalando as semellanzas      

 e as principais diferenzas entre ambos      

 tratamentos, e asociándoas a outros trazos      

 culturais propios de cada época.      

 B5.6.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os      

 mitos e as lendas da antigüidade clásica e os      

 pertencentes a outras culturas, comparando o seu      

 tratamento na literatura ou na tradición relixiosa, e      

 valorando a súa influenza na arte e na literatura      

 posterior a través de exemplos.      

 B5.7.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos      

 cultos privados, explicando os trazos que lles son      

 propios, e describe as principais características      

 dos ritos funerarios romanos, distinguindo as      

 semellanzas e as diferenzas que presentan cos de      

 hoxe en día..      
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- Cuarta declinación: 
Características.  

- Tempos de perfecto: 
pretérito perfecto, 
pretérito 
pluscuamperfecto e 
futuro perfecto de 
indicativo.  
- Tradución. Frases que 
conteñen as categorías 
estudadas.  
- Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente; palabras 
de maior frecuencia.  

- Evolución fonética: 
Coñecer a evolución 
fonética das consoantes. 

B3.4.1. Enuncia e declina correctamente 
substantivos, adxectivos e pronomes en latín, 
distinguíndoos a partir do seu enunciado e 
clasificándoos segundo a súa categoría e a súa 
declinación.  
B3.5.3. Conxuga os tempos verbais máis 
frecuentes en voz activa e pasiva, aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes. 
B3.6.1. Explica o uso dos temas verbais latinos, 
identificando correctamente as formas derivadas 
de cada un.  
B3.8.1. Traduce correctamente ao galego e ao 
castelán formas verbais latinas, e compara os 
tempos e os modos verbais presentes no latín cos 
do galego e os do castelán.  
B4.1.1. Analiza morfoloxicamente e 
sintacticamente frases e textos de dificultade 
graduada, identificando correctamente as 
categorías gramaticais presentes nas palabras con 
flexión e explicando as funcións que realizan na 
oración.  
B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise fonética, 
morfolóxica, sintáctica e semántica de textos de 
dificultade graduada, para efectuar correctamente 
a súa tradución ou retroversión.  
B7.1.2. Identifica e explica as palabras 
transparentes e de maior frecuencia.  
B1.6.1. Realiza evolucións de termos latinos ao 
galego e ao castelán, aplicando as regras fonéticas 
de evolución, e recoñece palabras da súa lingua 
que sufriron procesos de evolución semántica.  

7  Cuarta 
declinación. 
Perfectos de 
indicativo  

Nesta unidade 
engadimos a cuarta 
declinación e 
comezamos cos 
tempos de perfecto 
das catro 
conxugacións e do 
verbo Sum. Seguimos 
co estudio do último 
caso, o ablativo. 
Iniciamos unha breve 
introdución aos 
cambios fonéticos 
máis importantes de 
consoantes.  

Unha 
semana; 
catro clases 

- Quinta declinación: 
Características.  

- Tempos de perfecto: 
pretérito perfecto, 
pretérito 
pluscuamperfecto de 
subxuntivo.  

- Complementos 
circunstanciais: de lugar 
e de tempo.  
- Tradución. Frases que 
conteñen as categorías 
estudadas.  

- Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente; palabras 
de maior frecuencia.  
- Composición e 
derivación: Prefixos 
latinos  

B3.4.1. Enuncia e declina correctamente 
substantivos, adxectivos e pronomes en latín, 
distinguíndoos a partir do seu enunciado e 
clasificándoos segundo a súa categoría e a súa 
declinación.  
B3.5.3. Conxuga os tempos verbais máis 
frecuentes en voz activa e pasiva, aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes. 
B3.6.1. Explica o uso dos temas verbais latinos, 
identificando correctamente as formas derivadas 
de cada un.  
B3.8.1. Traduce correctamente ao galego e ao 
castelán formas verbais latinas, e compara os 
tempos e os modos verbais presentes no latín cos 
do galego e os do castelán.  
B4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos 
casos que existen na flexión nominal e pronominal 
latina, explica as súas funcións dentro da oración e 
ilustra con exemplos a forma axeitada de 
traducilos.  
B4.1.1. Analiza morfoloxicamente e 
sintacticamente frases e textos de dificultade 
graduada, identificando correctamente as 
categorías gramaticais presentes nas palabras con 
flexión e explicando as funcións que realizan na 
oración.  
B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise fonética, 
morfolóxica, sintáctica e semántica de textos de 
dificultade graduada, para efectuar correctamente 
a súa tradución ou retroversión.  
B7.1.2. Identifica e explica as palabras 
transparentes e de maior frecuencia.  
B7.4.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico 
común da lingua propia e explica a partir desta o  

8  Quinta 
declinación. 
Preposicións. 
Tempos de 
perfecto en 
subxuntivo  

Nesta unidade 
engadimos a quinta 
declinación e 
seguimos cos tempos 
de perfecto das catro 
conxugacións e do 
verbo Sum, agora no 
modo subxuntivo. 
Seguimos co estudio 
dos diferentes tipos de 
complementos 
circunstancia. 
Iniciamos o estudio 
dos prefixos latinos.  

Dúas 
semanas; 
oito clases.  
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 seu significado.  

B7.4.2. Relaciona palabras da mesma familia 
etimolóxica ou semántica.  
B7.2.1. Identifica e explica os principais prefixos e 
sufixos, analizando o seu mantemento na propia 
lingua.  

    

- Pronomes persoais e 
reflexivos: Declinación.  

- Pronomes posesivos: 
Declinación.  

- Evolución dos 
pronomes: Persoais e 
posesivos.  
- Tradución. Frases que 
conteñen as categorías 
estudadas.  

- O legado de Roma: 

A arte romana.  

- Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente; palabras 
de maior frecuencia.  

B3.2.1. Distingue palabras variables e invariables, 
explica os trazos que permiten identificalas e 
define criterios para clasificalas.  
B3.4.1. Enuncia e declina correctamente 
substantivos, adxectivos e pronomes en latín, 
distinguíndoos a partir do seu enunciado e 
clasificándoos segundo a súa categoría e a súa 
declinación.  
B7.3.1. Deduce o significado das palabras das 
linguas de España a partir dos étimos latinos. 
B4.1.1. Analiza morfoloxicamente e 
sintacticamente frases e textos de dificultade 
graduada, identificando correctamente as 
categorías gramaticais presentes nas palabras con 
flexión e explicando as funcións que realizan na 
oración.  
B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise fonética, 
morfolóxica, sintáctica e semántica de textos de 
dificultade graduada, para efectuar correctamente 
a súa tradución ou retroversión.  
B5.8.1. Describe as principais manifestacións 
escultóricas e pictóricas da arte romana, 
identificando a partir de elementos concretos o seu 
estilo e a súa cronoloxía aproximada.  
B7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non 
estudados partindo do contexto ou de palabras da 
lingua propia ou doutras que coñece.  
B7.1.2. Identifica e explica as palabras 
transparentes e de maior frecuencia  

9  Pronomes 
persoais, 
reflexivos e 
posesivos  

Nesta unidade 
comezamos cos 
pronomes persoais e 
posesivos e tratamos 
a súa evolución as 
linguas romances e 
acabamos cun breve 
resumo da arte 
romana e da súa 
influencia no arte 
occidental.  

Unha 
semana; 
catro 
clases.  

- Pronomes 
demostrativos: Hic, iste 
e ille  
- Pronomes forico- 
enfáticos: is, idem, ipse.  

- Evolución dos 
pronomes latinos.  

- Tradución. Frases que 
conteñen as categorías 
estudadas.  
- Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente; palabras 
de maior frecuencia.  

- Locucións latinas de 
uso actual.  

- O legado de Roma: 
Obras públicas e 
urbanismo  

B3.4.1. Enuncia e declina correctamente 
substantivos, adxectivos e pronomes en latín, 
distinguíndoos a partir do seu enunciado e 
clasificándoos segundo a súa categoría e a súa 
declinación.  
B3.4.2. Declina palabras e sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente para cada 
palabra o paradigma de flexión correspondente. 
B1.6.1. Realiza evolucións de termos latinos ao 
galego e ao castelán, aplicando as regras fonéticas 
de evolución, e recoñece palabras da súa lingua 
que sufriron procesos de evolución semántica. 
B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para 
comprender textos de xeito global, relacionando 
estruturas latinas con outras equivalentes nas 
linguas que coñece.  
B4.1.1. Analiza morfoloxicamente e 
sintacticamente frases e textos de dificultade 
graduada, identificando correctamente as 
categorías gramaticais presentes nas palabras con 
flexión e explicando as funcións que realizan na 
oración.  
B7.1.2. Identifica e explica as palabras 
transparentes e de maior frecuencia. 
B7.5.1. Coñece o significado das principais  
locucións latinas de uso actual e sabe empregalas 
no seu contexto adecuado cando se expresa na 
súa propia lingua.  
B5.9.1. Describe as características, os principais  

10  Pronomes 
demostrativos e 
fórico-enfáticos. 
Obras públicas e 
urbanismo  

Nesta unidade 
seguimos co estudio 
dos pronomes latinos 
e a súa evolución. 
Rematamos co último 
grupo de locucións 
latinas e no apartado 
do legado de Roma 
trataremos as obras 
pública e o urbanismo, 
e a súa influencia na 
actualidade  

Dúas 
semanas; 
oito clases.  
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 elementos e a función das grandes obras públicas 

romanas, explicando e ilustrando con exemplos a 
súa importancia para o desenvolvemento do 
Imperio e a súa influencia en modelos urbanísticos 
posteriores.  
B5.9.2. Localiza nun mapa os principais exemplos 
de edificacións públicas romanas que forman parte 
do patrimonio español e europeo, identificando a 
partir de elementos concretos o seu estilo e a 
cronoloxía aproximada.  

    

- A oración pasiva: A súa 
estrutura.  

- Tempos de presente da 
voz pasiva: En indicativo 
e subxuntivo.  
- Tradución. Frases que 
conteñen as categorías 
estudadas.  

- Evolución fonética: 
Evolución de grupos 
consonánticos.  
-Lectura comprensiva e 
comentario:  

de textos latinos 
orixinais, adaptados ou 
traducidos.  

-Lectura comparada e 
comentario:  
de textos en lingua latina 
e lingua propia.  

B3.5.3. Conxuga os tempos verbais máis 
frecuentes en voz activa e pasiva, aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes. 
B3.6.2. Cambia de voz as formas verbais 
identificando e manexando con seguridade os 
formantes que expresan este accidente verbal. 
B3.8.1. Traduce correctamente ao galego e ao 
castelán formas verbais latinas, e compara os 
tempos e os modos verbais presentes no latín cos 
do galego e os do castelán.  
B4.1.1. Analiza morfoloxicamente e 
sintacticamente frases e textos de dificultade 
graduada, identificando correctamente as 
categorías gramaticais presentes nas palabras con 
flexión e explicando as funcións que realizan na 
oración.  
B1.6.1. Realiza evolucións de termos latinos ao 
galego e ao castelán, aplicando as regras fonéticas 
de evolución, e recoñece palabras da súa lingua 
que sufriron procesos de evolución semántica. 
B6.4.1. Realiza comentarios sobre os principais 
trazos dos textos seleccionados e sobre os 
aspectos culturais presentes neles, aplicando para  
iso os coñecementos adquiridos previamente nesta 
ou noutras materias.  

11  A voz pasiva  Nesta unidade 
iniciamos o estudio da 
oración pasiva e dos 
tempos de presente 
desta mesma voz. E 
continuando coa 
evolución fonética 
estudaremos a 
evolución dos grupos 
de consoantes. Ao 
final iniciaremos un 
comentario de algúns 
textos xa traducidos  

Unha 
semana; 
catro clases 

- O pronome relativo: 
qui, quae, quod  

- Oración subordinada 
de relativo.  

- Tempos de perfecto da 
voz pasiva: En indicativo 
e subxuntivo.  
- Verbos depoñentes e 
semidepoñentes:  

- Formas nominais: O 
infinitivo.  

B3.4.1. Enuncia e declina correctamente 
substantivos, adxectivos e pronomes en latín, 
distinguíndoos a partir do seu enunciado e 
clasificándoos segundo a súa categoría e a súa 
declinación.  
B4.5.1. Distingue as oracións simples das 
compostas e, dentro destas últimas, as 
coordinadas das subordinadas, os seus tipos  
e os nexos que as caracterizan, e sinala exemplos 
que expliquen en cada caso as súas 
características.  
B3.6.2. Cambia de voz as formas verbais 
identificando e manexando con seguridade os 
formantes que expresan este accidente verbal. 
B3.8.1. Traduce correctamente ao galego e ao 
castelán formas verbais latinas, e compara os 
tempos e os modos verbais presentes no latín cos 
do galego e os do castelán.  
B3.5.1. Clasifica verbos segundo a súa 
conxugación partindo do seu enunciado e describe 
os trazos polos que se recoñecen os mpdelos de 
flexión verbal.  
B3.5.2. Coñece e identifica as formas que 
compoñen o enunciado dos verbos de paradigmas 
regulares e recoñece a partir destas os modelos de 
conxugación.  
B3.8.1. Traduce correctamente ao galego e ao  
castelán formas verbais latinas, e compara os 
tempos e os modos verbais presentes no latín cos  

12  O relativo. A voz 
pasiva II. Verbos 
depoñentes. O 
Infinitivo  

Nesta unidade 
estudamos o pronome 
relativo e as oracións 
subordinadas de 
relativo. Continuamos 
co estudio do verbo 
pasivo nos tempos de 
perfecto. Tras ver o 
verbo pasivo 
estudamos os verbos 
depoñentes e o 
semidepoñentes e 
rematamos coa 
primeira forma non 
persoal: o infinitivo  

Dúas 
semanas; 
oito clases  
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 do galego e os do castelán.  

B3.7.1. Distingue formas persoais e non persoais 
dos verbos, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas. 
B3.8.1. Traduce correctamente ao galego  
e ao castelán formas verbais latinas, e compara os 
tempos e os modos verbais presentes no latín cos 
do galego e os do castelán.  
B4.6.1. Identifica as funcións que realizan as 
formas non persoais (infinitivo e participio) dentro 
da oración e compara exemplos do seu uso. 
B4.7.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente 
as construcións de infinitivo e participio máis 
frecuentes, en relación con construcións análogas 
noutras linguas que coñece.  
B4.1.1. Analiza morfoloxicamente e 
sintacticamente frases e textos de dificultade 
graduada, identificando correctamente as 
categorías gramaticais presentes nas palabras con 
flexión e explicando as funcións que realizan na 
oración.  
B6.4.1. Realiza comentarios sobre os principais 
trazos dos textos seleccionados e sobre os 
aspectos culturais presentes neles, aplicando para 
iso os coñecementos adquiridos previamente nesta 
ou noutras materias.  
B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais 
dos textos propostos, localizando o tema principal 
e distinguindo as súas partes.  

    

-As oracións 
coordinadas: tipos  

-Oración subordinada: 
Tipos  

- Adverbios: Adverbios 
de modo.  

- Formas nominais: O 
participio.  
- O exército  
- Tradución. Frases que 
conteñen as categorías 
estudadas.  

Produción de pequenos 
textos en lingua latina.  

-Lectura comprensiva e 
comentario:  

de textos latinos 
orixinais, adaptados 
ou traducidos.  

-Lectura comparada e 
comentario: de textos en 
lingua latina e lingua 
propia.  

B4.5.1. Distingue as oracións simples das 
compostas e, dentro destas últimas, as 
coordinadas das subordinadas, os seus tipos  
e os nexos que as caracterizan, e sinala exemplos 
que expliquen en cada caso as súas 
características.  
B3.2.1. Distingue palabras variables e invariables, 
explica os trazos que permiten identificalas e 
define criterios para clasificalas.  
B3.7.1. Distingue formas persoais e non persoais 
dos verbos, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas. 
B3.8.1. Traduce correctamente ao galego e ao 
castelán formas verbais latinas, e compara os 
tempos e os modos verbais presentes no latín cos 
do galego e os do castelán.  
B4.6.1. Identifica as funcións que realizan as 
formas non persoais (infinitivo e participio) dentro 
da oración e compara exemplos do seu uso. 
B4.7.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente 
as construcións de infinitivo e participio máis 
frecuentes, en relación con construcións análogas 
noutras linguas que coñece.  
B5.10.1. Enumera os elementos que compoñen a 
estrutura do exército romano e explica o seu 
funcionamento, atendendo á súa evolución ao 
longo dos períodos históricos.  
B4.1.1. Analiza morfoloxicamente e 
sintacticamente frases e textos de dificultade 
graduada, identificando correctamente as 
categorías gramaticais presentes nas palabras con 
flexión e explicando as funcións que realizan na 
oración.  
B6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos 
textos en latín sobre un tema proposto.  
B6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a  

13  As oracións 
coordinadas. 
Tipos de 
oracións 
subordinadas. O 
participio. 
Adverbios de 
modo  

Nesta última unidade 
estudamos os tipos de 
oracións coordinadas 
e os tipos de oracións 
subordinadas. Os 
adverbios, 
centrándonos nos de 
modo, en canto ás 
formas nominais 
traballamos os tipos 
de participio e a súa 
correcta tradución; e 
rematamos co exército 
do bloque adicado á 
cultura romana. Nesta 
última unidade 
iniciaremos a creación 
de textos orais e 
escritos en lingua 
latina.  

Tres 
semanas; 
doce clases  
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 base dun tema previamente acordado.  

B6.4.1. Realiza comentarios sobre os principais 
trazos dos textos seleccionados e sobre os 
aspectos culturais presentes neles, aplicando para 
iso os coñecementos adquiridos previamente nesta 
ou noutras materias.  
B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais 
dos textos propostos, localizando o tema principal 
e distinguindo as súas partes.  

    

  
  

 

 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

En primeiro lugar, sondaremos que coñecementos teñen os alumnos sobre o asunto a tratar, pois axudalos 
a recordar información que crían esquecida é unha forma de estimular as ansias de aprender. A 
continuación, faremos unha exposición do tema obxecto de estudo e, unha vez exposto, a profesora 
proporá aos alumnos actividades para resolver de forma individual ou suscitará debates, que permitirán o 
tratamento dos temas transversais (a man de obra escrava, a situación da muller...). Noutros casos, para 
implicar ao alumno no proceso de aprendizaxe, será el quen teña que buscar a información requerida. 
Pretendemos potenciar a participación do alumnado nas clases para implicalo dun xeito activo no proceso 
de aprendizaxe. Procuraremos realizar a maior parte das actividades nas horas de clases, aínda que 
puntualmente se solicitará que o alumnado faga algunha actividade na casa e a entregue na aula virtual. 
Estas actividades así solicitadas non entrarán despois no exame de avaliación.  

Comezarase desde cero, pois non estudaron latín en 4º. Centrarémonos fundamentalmente nos seguintes 
aspectos:  

• Atención aos diferentes ritmos de aprendizaxe.   

• Desenvolvemento da capacidade de aprender por si mesmos.  

• Atención especial á adquisición e o desenvolvemento das competencias básicas.   

• Fomento da correcta expresión oral e escrita.  

• Fomento do hábito de lectura.  

• Utilización das TIC para informarse, aprender e comunicarse e para utilizar con sentido crítico, 
como recurso formativo, materiais de procedencia diversa. 

ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL 

Alternaranse as actividades da modalidade presencial e e as da non presencial, intentando facilitar o acceso no posible ás que se 
realicen telemáticamente, simplificándo os exercicios e reducindo no posible o seu número, facendo fincapé nas técnicas máis idóneas 
para o estudo e proporcionando toda a información necesaria para que o alumnado poda desenrolar con normalidade a 
actividade relacionada coa materia.  

A profesora daría ós alumnos a través da A.V: documentos con explicación teórica da materia e 
documentos con exercicios da mesma, e informaría ao alumnado e ás familias a través da aula virtual, 
correo electrónico e titores. Resolvería tamén as dúbidas que se lles plantexasen.  

A profesora faría un rexistro dos exercicios entregados polos alumnos a través da aula virtual, observaría a 
calidade dos mesmos e, se o alumno non entregase a tarefa no tempo acordado, isto suporía un cero na 
cualificación desa actividade. As tarefas solicitadas teñen que estar feitas a man. 

ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

▪ Utilización da A.V. para compartir co alumnado apuntes, videos, exercicios….  

▪ Todos os avisos se farán cada semana a través da aula virtual do centro.  

▪ Según as indicacións para cada nivel educativo, o alumnado enviará en prazo as tarefas realizadas. Valorarase 

positivamente o cumprimiento rigoroso dos prazos.  

▪ Adáptase o traballo proposto.  

▪ Videoconferencias por Cisco Webex.  

▪ A través da páxina web do centro, accédese ó enlace con todas as actividades propostas para a semana ou 
quincena, por curso e por materia, así como á data de entrega das mesmas.  

▪ O alumnado debe enviar o traballo ó docente a través da aula virtual, adxuntando arquivos.  

▪ Páxina web do centro: www.edu.xunta.gal/centros/iesurbanolugris/ .  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesurbanolugris/
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▪ A través da páxina web do centro accédese á aula virtual do centro.  

▪ Na páxina web está publicado o calendario semanal de videoconferencias. Todo o alumnado recibe convocatoria para 
as mesmas a través da A.V.  

▪ Á A.V. pódese acceder co móbil, tablet e ordenador.  

▪ No caso de detección de alumnado que careza por completo de ferramentas informáticas suficientes para seguir as 
clases, procurarase facilitarllo a través da dirección do centro.  

 
 
 
 

ELEMENTOS QUE GARANTEN UNHA AVALIACIÓN OBXECTIVA 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

A nota final de curso será a nota media das tres avaliacións, de maneira que aprobará aquel alumno que 
alcance en total 15 puntos, sempre e cando na 3ª avaliación non teña menos de 4 puntos.  

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

O alumnado que non supere a materia, logo da avaliación final do período ordinario, coa finalidade de lle facilitar a súa recuperación, terá dereito a 
realizar unha proba extraordinaria entre os días 20 e 22 de xuño de 2022.  

En 1º de bacharelato o período comprendido entre o 6 e o 22 de xuño de 2022 dedicarase á actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e 
titorizacióne así como á  preparación e realización das probas extraordinarias. 

 

O exame da convocatoria extraordinaria será semellante ós do curso. 

A nota será a acadada no exame.  

MÍNIMOS EXISIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

Coñecemento das cinco declinacións, as catro conxugacións en todas as súas voces e modos. 

Coñecemento dos adxectivos e as súas graos.   

Os pronomes.  

Nocións básicas de sintaxe latina: Voz activa e pasiva; 

Oracións de relativo;   

Oracións de “ Cum histórico”;  

O participio concertado e o ablativo absoluto; 

O infinitivo concertado e non concertado. 

Cultura e civilización romana.  

Tradución e análise de frases e textos.  

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Exame escrito de gramática (un ou dous por avaliación).  

Exame escrito de análise e tradución de frases (un ou dous por avaliación). 

Exame escrito de cultura (un por avaliación).  

Observación do traballo na aula.  

Entrega das tarefas solicitadas pola aula virtual na data sinalada, feitas a man e pasadas a PDF.  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

40% da nota para o exame de gramática.  

  

30% da nota para análise e tradución de frases.  

  

30% da nota para cultura . O 10% desta porcentaxe ( 30%) reservaráse para as tarefas propostas na aula 
virtual, cuxo contido quedará xa excluído do exame de cultura.  

  

En función do traballo realizado na aula ou do interese mostrado os decimais da nota final de avaliación 
redondearanse cara arriba ou cara abaixo (como moito 0.5 puntos) e así, se a nota final de avaliación é un 
4.5, poderá pasar a un 4 ou un 5 dependendo disto.  
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PLAN DE REFORZO DA MATERIA SEN SUPERAR 

 

 
As actividades para o seguimento do alumnado coa materia pendente serán:  

 
• Breves traballos de investigación (dous en total) relativos a algún tema ou aspecto da 

materia. O tema do traballo acordarase entre profesora e alumno/a. A entrega á 

profesora poderase facer en formato dixital.  

 

• Fichas de actividades que deberán ser entregadas polo alumnado nos prazos 
sinalados.   

 

O alumnado con esta materia pendente será informado con suficiente antelación das particularidades da súa proba de recuperación da 
materia.  

PROCEDEMENTO PARA DEFINIR A PROBA DE AVALIACIÓN 

Teranse en conta os contidos que figuren nos currículos oficias de cada nivel educativo para facer unha selección dos mínimos 
esixibles e confeccionar unha proba, axustada a eles.   

CRITERIOS DE AVALIACIÓN - CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Todos os traballos e fichas debidamente feitas servirán para a recuperación da materia, sen ter que facer 

ningún exame.  

 

 
PRESENTACIÓN DE MATERIA EN WEB DO CENTRO 

DEPARTAMENTO LATÍN 

MATERIA LATÍN 

CURSO 2º BACH. 

PROFESOR/A CARMEN GARCÍA DIÉGUEZ 

 

MATERIA CURSO 

LATÍN 2º BACH. 

 
CONTIDOS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

UD 

 

TÍTULO 

 

DESCRICIÓN 

 

TEMP. 

- B2.1. Morfoloxía nominal e 
pronominal: formasm   enos 
usuais e irregulares.  

- LA2B2.1.1. Nomea e describe as categorías 
gramaticais, e sinala os trazos que as 
distinguen.  

1  Unidade 1  Nesta unidade, dedicada 
principalmente á lingua, 
estudaremos a morfoloxía e a 
sintaxe nominal e pronominal, así 
como o participio, e traduciremos 
oracións cos contidos vistos.  

16 sesións, 1ª 
avaliación  

- LA2B2.2.1. Identifica e distingue en palabras 
propostas os seus formantes, diferenciando 
lexemase morfemas, e procurando exemplos 
noutros termosnos que estean presentes.  

- LA2B2.3.1. Analiza morfoloxicamente palabras 
presentes nun texto latino, identifica 
correctamenteos seus formantes e sinala o 
seu enunciado.  
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- LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e 

axudándose do dicionario calquera tipo de 
formas nominais e pronominais, declínaas e 
sinala o seu equivalente engalego e en 
castelán.  

    

- LA2B2.4.2. Aplica os seus coñecementos da 
morfoloxía nominal e pronominal latina para 
realizart raducións e retroversións, axudándose 
do dicionario.  

- B2.2. Morfoloxía verbal: 
o particpiod  e presente, 
perfecto e futuro activo.  

- LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e 
axudándosec  o dicionario o participio, declíano 
e sinala o seu equivalente en galego e en 
castelán  

- LA2B2.5.2. Aplica os seus coñecementos da 
morfoloxía do participio para realizar 
traducións eretroversións, axudándose do 
dicionario.  

- B3.1. Estudo 
pormenorizado da 
sintaxe nominal e 
pronominal.  

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

- B3.4. Construciónsde 
participio.  

- LA2B3.5.1. Identifica o participio en frases e 
textos,tradúceo correctamente e explica as súas 
funcións.  

- B5.1. Tradución e 
interpretación de textos 
latinos.  

- LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a 
análise morfolóxica e sintáctica de 
textos latinos parae  fectuar 
correctamente a súa tradución.  

- B5.1. Tradución e 
interpretación de textos 
latinos.  

- LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía 
o dicionario, analizando e valorando 
correctamente a información gramatical que 
proporciona, e identificaen 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.  

 

- B2.1. Morfoloxíanominal e 
pronominal.  

- LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e 
axudándose do dicionario calquera tipo de 
formas nominais e pronominais, declínaas e 
sinala o seu equivalente eng  alego e en 
castelán.  

2  Unidade 2  Nesta unidade, dedicada principalmente 
á lingua, estudaremos a morfoloxía e a 
sintaxe nominal e pronominal, así como o 
infinitivo, e traduciremos oracións cos 
contidos vistos.  

16 
sesións 
(1ª 
avaliaci 
ón)  

- LA2B2.4.2. Aplica os seus coñecementos da 
morfoloxía nominal e pronominal latina para 
realizar traducións e retroversións, axudándose 
do dicionario.  

- B2.2. Morfoloxía verbal: o 
infinitivo de presente activo 
epasivo, de perfecto activo 
e pasivo e defuturo activo.  

- LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e 
axudándose co dicionario o infinitivo e sinala o 
seu equivalente engalego e en castelán.  

- LA2B2.5.2. Aplica os seus coñecementos 
da morfoloxía do infinitivo para realizar 
traducións eretroversións, axudándose do 
dicionario.  
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- B3.1. Estudo 
pormenorizado da 
sintaxe nominal e 
pronominal.  

- LA2B3.1.1. Utiliza axeitadamente a análise 
das  intaxe nominal e pronominal dun texto 
para efectuar correctamente a súa 
tradución.  

    

- B3.4. Construciónsde 
infinitivo.  

- LA2B3.5.1. Identifica o infinitivo en frases e 
textos,tradúceo correctamente e explica as súas 
funcións.  

- B5.1. Tradución e 
interpretación de textos 
latinos.  

- LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a 
análise morfolóxica e sintáctica de 
textos latinos parae  fectuar 
correctamente a súa tradución.  

- B5.1. Tradución e 
interpretación de textos 
latinos.  

- LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía 
o dicionario, analizando e valorando 
correctamente a información gramatical que 
proporciona, e identificaen 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.  

- B4.1. Transmisión literaria 
e xénerosliterarios 
latinos: épica e lírica.  

- LA2B4.2.1. Describe as características 
esenciais da épica e a lírica e identifica e sinala 
a súa presenza entextos propostos.  

3  Unidade 3  Nesta unidade estudaremos literatura 
(épica e lírica), etimoloxía e locucións  

10 sesións 
(1ª 
avaliación) 

- LA2B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa 
nelesautores, obras e outros aspectos 
relacionados coa épica e a fábula.  

- LA2B4.3.2. Nomea autores representativos da 
épica a a fábula, encádraos no seu contexto 
cultural, e citae explica as súas obras máis 
coñecidas.  

- LA2B4.5.1. Analiza o diferente uso que se fixo 
daépica e a lírica, explorando o mantemento 
dos xéneros e os temas da literatura latina 
medianteexemplos da literatura 
contemporánea.  

- LA2B4.5.2. Recoñece a través de motivos, 
temas oupersonaxes a influencia da épica e a 
lírica 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 eos tratamentos que reciben.  

- B6.2. Etimoloxía e orixe 
das palabras da propia 
lingua.  

- LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñece o 
significado do topónimos estudados.  
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- B6.3. Locucións e 
expresións latinas 
incorporadas á lingua 
coloquial e á literaria.  

- LA2B6.3.1. Comprende, explica e emprega na 
linguap  ropia e no contexto axeitado locucións 
e expresiónslatinas que se mantiveron na 
linguaxe literaria, xurídica, filosófica, técnica, 
relixiosa, médica e científica.  

    

 

  - B3.2. Tipos de oracións e 
construcións sintácticas: 
oraciónsc  oordinadas e 
subordinadas  

- LA2B3.2.1. Recoñece, distingue e clasifica as 
oracións coordinadas e subordinadas, e 
relaciónaasc  on construcións análogas 
existentes noutras linguas que coñeza.  

4  Unidade 4  Nesta unidade estudaremos as 
subordinadas introducidas por 
conxunción e as interrogativas e 
comentaremos textos orixinais e 
traducidos desde o punto de vista 
histórico, social e lingüístico.  

16 sesións 

(2ª avaliación) 

- LA2B3.3.1. Identifica na análise de frases e 
textos de dificultade graduada as oracións 
coordinadas e subordinadas, e relaciónaas 
para traducilos cos seuse  quivalentes en galego 
e en castelán.  

- B3.3. Oración composta. 
Subordinación. 
Conxuncións cum, ut e 
ne. Oracións completivas, 
finais,consecutivas, 
concesivas e 
interrogativas.  

- LA2B3.4.1. Define e comprende o concepto 
de oración subordinada, sinala exemplos 
nos textos er ecoñece os tipos de oracións 
subordinadas, así como os nexos que as 
caracterizan.  

- B5.1. Tradución e 
interpretación de textos 
latinos.  

- LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a 
análise morfolóxica e sintáctica de 
textos latinos parae  fectuar 
correctamente a súa tradución.  

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

- B5.2. Comentario eanálise 
histórica, lingüística e 
literariad  e textos latinos 
orixinais.  

- LA2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos 
parar ealizar comentarios lingüísticos, 
históricos e literarios de textos.  

- B5.3. Coñecementodo 
contexto social, cultural e 
histórico dos textos 
traducidos.  

- LA2B5.4.1. Identifica o contexto social, cultural 
eh  istórico dos textos propostos partindo de 
referencias tomadas dos propios textos e 
asociándoas con coñecementos adquiridos 
previamente.  

- B6.1. Ampliación de 
vocabulario básico latino: 
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.  
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- B3.3. Oración 
composta. 
Subordinación. 
Conxunción quod. 
Oracións 
subordinadas de 
relativo.  

- LA2B3.4.1. Define e comprende o 
concepto de oración subordinada, 
sinala exemplos nos textos erecoñece 
os tipos de oracións subordinadas, así 
como os nexos que as caracterizan.  

5  Unidade 5  Nesta unidade estudaremos as 
subordinadas de relativo e as 
introducidas por quod, 
comentaremos textos orixinais e 
traducidos desde o punto de vista 
histórico, social, estrutural e 
lingüístico, e ampliaremos o 
vocabulario científico efilosófico.  

16 sesións 
(2ª 
avaliación)  

- B5.1. Tradución e 
interpretación de 
textos latinos.  

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

- 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.  

- B5.2. Comentario e 
análise histórica, 
lingüística e literariade 
textos latinos orixinais.  

- LA2B5.3.1. Aplica os coñecementos 
adquiridos pararealizar comentarios 
lingüísticos, históricos e literarios de 
textos.  

- B5.3. Coñecementodo 
contexto social, 
cultural e histórico dos 
textos traducidos.  

- LA2B5.4.1. Identifica o contexto social, 
cultural eh  istórico dos textos propostos 
partindo de referencias tomadas dos 
propios textos e asociándoas con 
coñecementos adquiridos previamente.  

- B5.4. Identificacióndas 
características formais 
dos textos.  

- LA2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de 
elementosformais o xénero e o propósito 
do texto.  

- B6.1. Ampliación de 
vocabulario básico 
latino: léxico literario, 
científico ef ilosófico.  

- LA2B6.1.1. Identifica e explica termos do 
léxicoliterario, científico e filosófico, e 
tradúceos correctamente ao galego e ao 
castelán.  
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- B4.1. Transmisión 
literaria e xéneros 
literarios latinos: 
historiografía e 
comedia.  

- LA2B4.2.1. Describe as características 
esenciais da historiografía e a comedia, e 
identifica e sinala a súa presenza en  textos  
propostos.  

  6    

Unidade 6  

Nesta unidade estudaremos 
literatura (historiografía e 
comedia), etimoloxía e locucións.  

10 
sesións  

2ª 
avaliación  

- LA2B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa 
nelesautores, obras e outros aspectos 
relacionados coa historiografía e a comedia.  

 
- LA2B4.3.2. Nomea autores representativos da 

historiografía e a comedia, encádraos no seu 
contexto cultural, e cita e explica as súas 
obras máiscoñecidas.  

   

 
- LA2B4.4.1. Realiza comentarios de textos 

latinos e sitúaos no tempo, explicando a súa 
estrutura, se a extensión da pasaxe o permite, 
e as súas características esenciais, e identifica 
o xénero ao quep  ertencen.  

   

 
- LA2B4.5.1. Analiza o diferente uso que se 

fixo da historiografía e a comedia , 
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 oupersonaxes a influencia da 
historiografía e a comediaen 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.  

   

- B6.2. Etimoloxía e orixe 
das palabras da propia 
lingua.  

- LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñece o 
significado do topónimos estudados.  

   

- B6.3. Locucións e 
expresións latinas 
incorporadas á lingua 
coloquial e á literaria.  

- LA2B6.3.1. Comprende, explica e emprega na 
linguap  ropia e no contexto axeitado locucións 
e expresiónslatinas que se mantiveron na 
linguaxe literaria, xurídica, filosófica, técnica, 
relixiosa, médica e científica.  
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- B2.2. Morfoloxía verbal: o 
xerundivo,o infinitivo de 
futurop  asivo,  a 
perifrástica activa e 
pasiva.  

- LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e 
axudándose co dicionario a morfoloxía verbal 
estudada e sinala oseu equivalente en galego 
e en castelán.  

7 Unidade 7 Nesta unidade estudaremos 
o xerundivo, o infinitivo e a 
perifrástica, comentaremos 
textos orixinais e traducidos 
desde o punto de vista 
histórico, social e lingüístico, 
e ampliaremos o vocabulario 
científico efilosófico. 

16   sesións 

3ª Avaliación  

- LA2B2.5.2. Aplica os seus coñecementos 
da morfoloxía do xerundivo, o infinitivo 
de futuro pasivo e a perifrástica para 
realizar traducións eretroversións, 
axudándose do dicionario.  

- B3.4. Construciónsde 
xerundivo.  

- LA2B3.5.1. Identifica o xerundivo en frases e 
textos,tradúceo correctamente e explica as súas 
funcións.  

- B5.1. Tradución e 
interpretación de textos 
latinos.  

- LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a 
análise morfolóxica e sintáctica de 
textos latinos parae  fectuar 
correctamente a súa tradución.  

- B5.1. Tradución e 
interpretación de textos 
latinos.  

- LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e 
autonomía o dicionario, analizando e 
valorando correctamente a información 
gramatical que proporciona, e identificaen 
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.  

- B5.2. Comentario eanálise 
histórica, lingüística e 
literariade textos latinos 
orixinais.  

- LA2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos 
parar ealizar comentarios lingüísticos, 
históricos e literarios de textos.  

- B5.3. Coñecementodo 
contexto social, cultural e 
histórico dos textos 
traducidos.  

- LA2B5.4.1. Identifica o contexto social, 
cultural eh  istórico dos textos propostos 
partindo de referencias tomadas dos 
propios textos e asociándoas con 
coñecementos adquiridos previamente.  

- B6.1. Ampliación de 
vocabulario básico latino: 
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.  
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- B2.2. Morfoloxía verbal: 
o xerundio eo   supino. 
Os verbosirregulares.  

- LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e 
axudándose co dicionario a morfoloxía 
verbal estudada e sinala oseu 
equivalente en galego e en castelán.  

8 Unidade 8 Nesta unidade estudaremos os 
verbos irregulares, o xerundio 
e o supino, comentaremos 
textos orixinais e traducidos 
desde o punto de vista 
histórico, social e lingüístico, e 
ampliaremos o vocabulario 
científico e filosófico. 

16 sesións, 
3ª avaliación 

- LA2B2.5.2. Aplica os seus 
coñecementos da morfoloxía do 
xerundio, supino e os verbos 
irregulares para realizar traducións e  
retroversións,axudándose do 
dicionario.  

- B3.4. Construciónsde 
xerundio e supino.  

- LA2B3.5.1. Identifica o xerundio e o 
supino en frasese textos, tradúceo 
correctamente e explica as súas  
funcións.  

- B5.1. Tradución e 
interpretación de textos 
latinos.  

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

- B5.1. Tradución e 
interpretación de textos 
latinos.  

- LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e 
autonomía o dicionario, analizando e 
valorando correctamente a información 
gramatical que proporciona, e 
identificaen 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.  

- B5.2. Comentario e 
análise histórica, 
lingüística e literariade 
textos latinos orixinais.  

- LA2B5.3.1. Aplica os coñecementos 
adquiridos pararealizar comentarios 
lingüísticos, históricos e literarios de 
textos.  

- B5.3. Coñecementodo 
contexto social, cultural 
e histórico dos textos 
traducidos.  

- LA2B5.4.1. Identifica o contexto 
social, cultural ehistórico dos textos 
propostos partindo de referencias 
tomadas dos propios textos e  
asociándoas con coñecementos 
adquiridos previamente.  

- B6.1. Ampliación de 
vocabulario básico 
latino: léxico literario, 
científico ef ilosófico.  

- LA2B6.1.1. Identifica e explica termos do 
léxicoliterario, científico e filosófico, e 
tradúceos correctamente ao galego e ao 
castelán.  
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- B4.1. Transmisión 

literaria e xéneros 
literarios latinos: a 
oratoria.  

 
9  Unidade 9  Nesta unidade estudaremos 

literatura (oratoria), etimoloxía 
e locucións.  

10   sesións 

(3ª avaliación)  

- LA2B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos e 
sitúa nelesautores, obras e outros 
aspectos relacionados coa oratoria.  

    

 
-   LA2B4.3.2. Nomea autores 

representativos da oratoria , encádraos no 
seu contexto cultural, e cita eexplica as  
súas obras máis coñecidas.  

    

 
- LA2B4.4.1. Realiza comentarios de textos 

latinos e sitúaos no tempo, explicando a 
súa estrutura, se a extensión da pasaxe o 
permite, e as súas características 
esenciais, e identifica o xénero ao que 
pertencen.  

    

 
- LA2B4.5.1. Analiza o diferente uso que se 

fixo da oratoria, explorando o 
mantemento dos xéneros e ostemas da 
literatura latina mediante exemplos da  
literatura contemporánea.  

    

- LA2B4.5.2. Recoñece a través de 
motivos, temas oupersonaxes a 
influencia da oratoria en textos de 
autores/as contemporáneos/as, e 
sérvese deles paracomprender e explicar 
o mantemento dos xéneros e dos temas 
procedentes da cultura grecolatina,  
describindo os seus aspectos esenciais e 
os tratamentos que reciben.  

    

- B6.2. Etimoloxía e 
orixe das palabras 
da propia lingua.  

- LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñece 
os  ignificado do topónimos estudados.  

    

- B6.3. Locucións e 
expresións latinas 
incorporadas á lingua 
coloquial e ál iteraria.  

- LA2B6.3.1. Comprende, explica e 
emprega na linguap  ropia e no contexto 
axeitado locucións e expresiónslatinas que 
se mantiveron na linguaxe literaria, xurídica, 
filosófica, técnica, relixiosa, médica e 
científica.  

    



Páx 34 de 35 

 

 

 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

O enfoque metodolóxico en Latín II deberá favorecer a capacidade de autoaprendizaxe, de traballar en 
equipo e aplicar os métodos apropiados de investigación para seguir aprendendo ao longo da vida.  

• Os textos converteranse no punto de partida para traballar simultaneamente os aspectos 
morfosintácticos da lingua latina, o seu léxico e a súa relación co galego e co castelán, así como os 
aspectos relacionados cos textos traballados.  

• O enfoque irá dirixido a que o alumnado desenvolva e afiance as súas propias técnicas de traballo 
mediante diversas estratexias.  

• Procurarase xerar un clima na aula co que as alumnas e alumnos sintan a necesidade de participar 
activamente no proceso de ensinanza-aprendizaxe, asegurándonos de que eses intentos, mesmo 
se son erróneos, sirvan de estímulo para intentalo de novo.  

• Promoverase a participación do alumnado.  

• Haberá que distinguir niveis de dificultade no contido e nas actividades para cubrir as diversas 
necesidades educativas do alumnado. 

ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL 

Alternaranse as actividades da modalidade presencial e e as da non presencial, intentando facilitar o acceso no posible ás que se 
realicen telemáticamente, simplificándo os exercicios e reducindo no posible o seu número, facendo fincapé nas técnicas máis idóneas 
para o estudo e proporcionando toda a información necesaria para que o alumnado poda desenrolar con normalidade a 
actividade relacionada coa materia.  

A profesora daría ós alumnos a través da A.V: documentos con explicación teórica da materia e 
documentos con exercicios da mesma, e informaría ao alumnado e ás familias a través da aula virtual, 
correo electrónico e titores. Resolvería tamén as dúbidas que se lles plantexasen.  

A profesora faría un rexistro dos exercicios entregados polos alumnos a través da aula virtual, observaría a 
calidade dos mesmos e, se o alumno non entregase a tarefa no tempo acordado, isto suporía un cero na 
cualificación desa actividade. As tarefas solicitadas teñen que estar feitas a man. 

ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

▪ Utilización da A.V. para compartir co alumnado apuntes, videos, exercicios….  

▪ Todos os avisos se farán cada semana a través da aula virtual do centro.  

▪ Según as indicacións para cada nivel educativo, o alumnado enviará en prazo as tarefas realizadas. Valorarase 
positivamente o cumprimiento rigoroso dos prazos.  

▪ Adáptase o traballo proposto.  

▪ Videoconferencias por Cisco Webex.  

▪ A través da páxina web do centro, accédese ó enlace con todas as actividades propostas para a semana ou 
quincena, por curso e por materia, así como á data de entrega das mesmas.  

▪ O alumnado debe enviar o traballo ó docente a través da aula virtual, adxuntando arquivos.  

▪ Páxina web do centro: www.edu.xunta.gal/centros/iesurbanolugris/ .  

▪ A través da páxina web do centro accédese á aula virtual do centro.  

▪ Na páxina web está publicado o calendario semanal de videoconferencias. Todo o alumnado recibe convocatoria para 
as mesmas a través da A.V.  

▪ Á A.V. pódese acceder co móbil, tablet e ordenador.  

▪ No caso de detección de alumnado que careza por completo de ferramentas informáticas suficientes para seguir as 
clases, procurarase facilitarllo a través da dirección do centro.  

 

 
ELEMENTOS QUE GARANTEN UNHA AVALIACIÓN OBXECTIVA 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

A nota final de curso será a nota media das tres avaliacións, de maneira que aprobará aquel alumno que 
alcance en total 15 puntos, sempre e cando na 3ª avaliación non teña menos de 4 puntos.  

  

Realizaranse varios exames de tradución en cada trimestre e só un exame de literatura e mundo clásico.  

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesurbanolugris/
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O alumnado que non supere a materia, logo da avaliación final do período ordinario, coa finalidade de lle facilitar a súa recuperación, terá dereito a 
realizar unha proba extraordinaria entre os días 20 e 22 de xuño de 2022.  

 

En 2º de bacharelato, no período comprendido desde a realización da avaliación final ordinaria ata as datas de celebración das probas 
extraordinarias, organizarase a impartición das clases co fin de preparar o alumnado para a realización da ABAU e das probas extraordinarias. 

 

Comprende toda a materia do curso, libros de lectura incluídos.   

  

O modelo de exame será similar ós efectuados ao longo do curso.  

MÍNIMOS EXISIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

-Coñecemento das cinco declinacións e as catro conxugacións en todas as súas voces e modos.  

-Coñecemento dos adxectivos e os seus graos.  

-Os pronomes.  

-Nocións básicas de sintaxe latina:    

• Oracións en voz activa e pasiva.  

• Oracións de relativo.  

• Oracións subordinadas introducidas por UT, NE, QUOD e CUM.   

• Participio concertado e o ablativo absoluto; Oracións con participios.  

• Infinitivo concertado e non concertado. Oracións con infinitivos.  

- Literatura.  

- Toponimia.  

- Locucións latinas.  

-Tradución e análise dun texto breve (unha fábula ou un texto de Eutropio).  

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

-Exames escritos.  

-Observación na aula (redondeo da nota de ata 0.50 puntos).  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Tradución dun texto dos autores da Selectividade: 4 puntos.  

Análise morfolóxica e sintáctica dunhas liñas do texto subliñadas: 1 punto. 

Literatura: 2.5 puntos.  

Mundo clásico: 2.5 puntos.  

 

 

PLAN DE REFORZO DA MATERIA SEN SUPERAR 

PROGRAMA DE REFORZO  

 

    Haberá unha proba final para o alumnado que teña materias de cursos anteriores sen superar que se adecuará ás datas previstas para a ABAU.  

 

O alumnado ca materia Latín I pendente -especialmente o que sexa alumnado de segundo- terá un 
seguimento individualizado en Latín II ao ser unha materia de continuidade.  

  

A cualificación positiva da materia II implicará a superación da materia pendente I con contidos progresivos.   

  

Se a materia pendente é Latín II, o alumno deberá asistir ás clases ordinarias posto que é un alumno 
matriculado só oficialmente das materias pendentes, e, por conseguinte, debe seguir a programación 
ordinaria.  

  

Os alumnos ca materia Latín I pendente, pero non matriculados na de segundo, celebrarán unha reunión ó 
comezo do curso escolar ca Xefa de Departamento para tratar de ter claro o sistema de recuperación da 
materia pendente. A este alumnado:  

  

-Facilitaráselle exercicios dos ámbitos culturais, morfolóxicos e sintácticos que podan servir de modelos das 
probas de recuperación.  

-Resolveránselle as dúbidas aproveitando ocos: recreos, horas libres, titorías…  
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PROCEDEMENTO PARA DEFINIR A PROBA DE AVALIACIÓN 

Realizaranse probas trimestrais que permitan a eliminación da materia superada. Esas probas serán 
similares òs exercicios facilitados anteriormente para acadar a recuperación.  

O alumnado terá dereito a realizar no mes de maio e no mes de xuño unha proba final da materia pendente.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN - CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
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Avaliarase ó alumnado só polos exames realizados, que poderán ser dous ou un, a petición do alumnado 
suspenso.  

 En 1º de bacharelato os criterios de cualificación serán os seguintes:  

 -4 puntos: gramática.  

 -3 puntos: análise e tradución de frases.  

 -3 puntos: cultura.  

  

En 2º de bacharelato serán os mesmos que a xente que cursa por primer ano a materia:  

 -4 puntos a tradución dun minitexto.  

 -1 punto a análise morfolóxica e sintáctica dunhas oracións subliñadas.  

 -2.5 puntos: literatura.  

 -2.5 puntos: toponimia e locucións.  

 

 
O/A XEFE/A DEPARTAMENTO 

 
 
 

 
Asdo.: Carmen García Diéguez. 

Data 25/03/2022 

 


