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 1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

B1.1. Coñecer e localizar en mapas o marco 
xeográfico da lingua latina. 

LAB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúa en distintos 
períodos a civilización romana, delimitando o seu ámbito de influencia e situando 
con precisión puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola 
súa relevancia histórica. 

- CMCCT 
- CCEC 
- CAA 
- CD 
- CSC 

B1.2. Identificar o indoeuropeo como a lingua nai da 
maioría das linguas faladas en Europa 
actualmente. 

LAB.1.2.1. Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as súas 
familias, delimitando nun mapa a zona de orixe e as zonas de expansión. 

- CD 
- CAA 
- CMCCT 

B1.4. Coñecer as orixes das linguas faladas en 
España, clasificalas e localizalas nun mapa. 

LAB1.4.1. Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola súa orixe 
as romances e as non romances, e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan. 

- CSC 
- CAA 
- CD 

B1.5. Distinguir e identificar palabras patrimoniais, 
cultismos e semicultismos. 

LAB.1.5.1. Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe. 

- CCL 
- CAA 

B2.3. Coñecer e aplicar con corrección as normas 
básicas de pronuncia en latín. LAB2.3.1. Le en voz alta textos latinos de certa extensión coa pronuncia correcta. - CCL 

B3.1. Identificar e distinguir os formantes das palabras. 
LAB3.1.1. Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando 

lexemas e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma. 

- CMCCT 
- CCL 

B3.2. Distinguir e clasificar tipos de palabras. LAB3.2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas 

- CAA 
- CCL 

B3.3. Comprender o concepto de declinación e 
conxugación. LAB3.3.1. Define o concepto de declinación e conxugación - CAA 

- CCL 
B3.4. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras 

dentro da súa categoría e declinación, enuncialas e 
declinalas correctamente. 

LAB3.4.1. Enuncia correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en latín, 
distíngueos a partir do seu enunciado e clasifícaos segundo a súa categoría e a 
súa declinación. 

- CD 
- CCL 

B3.5. Coñecer as conxugacións, encadrar os verbos 
dentro da súa conxugación, enuncialos e 
conxugalos correctamente. 

LAB3.5.1. Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os verbos segundo a 
súa conxugación a partir do seu enunciado. 

- CAA 
- CCL 

LAB3.5.2. Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 

- CCL 
- CAA 
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B3.6. Recoñecer as formas dos tempos verbais 
formados a partir do tema de presente e perfecto, 
tanto en voz activa como en voz pasiva, así como 
as formas non persoais do verbo: infinitivo de 
presente activo e participio de perfecto. 

LAB3.6.3. Identifica formas non persoais do verbo, como o infinitivo de presente 
activo e o participio de perfecto. 

- CAA 
- CCL 

B4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na 
oración. 

LAB4.1.1. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, 
identificando correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con 
flexión e explicando as funcións na oración. 

- CMCCT 

B4.2. Coñecer os nomes dos casos latinos e identificar 
as súas principais funcións na oración, e saber 
traducir os casos á lingua materna adecuadamente. 

LAB4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión 
nominal e pronominal latina, e explica as principais funcións que realizan dentro 
da oración 

- CAA 
- CCL 

LAB4.2.2. Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos textos 
e redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 

- CCL 

B5.1. Coñecer os feitos históricos das etapas da 
historia de Roma, encadralos no seu período 
correspondente e realizar eixes cronolóxicos. 

LAB5.1.1. Distingue as etapas da historia de Roma e explica os seus trazos esenciais 
e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras. 

- CSC 
- CSIEE 
- CD 

B5.2. Coñecer os trazos fundamentais da organización 
política e social de Roma. 

LAB5.2.1. Describe os trazos esenciais que caracterizan as sucesivas formas de 
organización do sistema político romano. 

- CSIEE 
- CSC 
- CCL 

LAB5.2.2. Describe a organización da sociedade romana e explica as características 
das clases sociais e os papeis asignados a cada unha delas, en comparación cos 
actuais. 

- CSIEE 
- CSC 
- CCEC 
- CCL 

B5.4. Coñecer os principais deuses, semideuses e 
heroes da mitoloxía grecolatina. 

LAB5.4.1. Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía 
grecolatina, sinala os trazos que os caracterizan e establece relacións entre os 
deuses máis importantes. 

- CCEC 
- CCL 
- CD 

B6.1. Aplicar coñecementos básicos de morfoloxía e 
sintaxe para iniciarse na interpretación, na 
tradución e na retroversión de frases de dificultade 
progresiva e textos adaptados. 

LAB6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de frases de 
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión. 

- CCL 
- CAA 

B6.3. Utilizar correctamente os manuais de gramática 
e o dicionario, recoñecendo e analizando toda a 
información que proporcionan. 

LAB6.3.1. Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información 
que proporcionan, para traducir pequenos textos. 

- CCL 
- CAA 

B6.5. Redactar en lingua latina pequenos textos de 
produción propia. 

LAB6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema 
proposto. 

- CCL 
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B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico latino 
transparente e as palabras de maior frecuencia. LAB7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. - CD 

- CAA 
B7.3. Recoñecer os elementos léxicos latinos que 

permanecen nas linguas do alumnado. 
LAB7.3.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e 

explica a partir desta o seu significado. 
- CCL 

B7.4. Coñecer o significado das principais locucións 
latinas de uso actual e saber empregalas nun 
contexto axeitado. 

LAB7.4.1. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua. 

- CD 
- CSC 
- CCEC 
- CCL 

   

 



 
 

 

 
1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

A nota do terceira avaliación obterase a partir do traballo realizado 
no período de confinamento. Esta nota valorarase ata un máximo 
de dous puntos. 

Instrumentos: 
Os exercicios e actividades valoraranse mediante unha rúbrica para 
a obtención da nota numérica. 

Cualificación 
final 

Procedementos: A nota do curso vai ser a media aritmética simple 
dos dous primeiros trimestres; a esta nota sumaráselle, ata un 
máximo de dous puntos, polos traballos realizados desde a casa no 
período de confinamento. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Realizarase unha proba escrita na data que estea fixada polo 
centro. No caso de que non se poida realizar porque continúa a 
situación de emerxencia sanitaria, habilitarase unha proba 
telemática para superar a materia. Os alumnos van ser avisados 
con tempo suficiente no caso de que isto último suceda. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

- Actividades de reforzo. Destinadas a fixar os contidos 
adquiridos nas dúas primeiras avaliacións.  

- Actividades de ampliación. Destinadas para a mellora 
naqueles contidos durante os dous primeiros trimestres. 

- Actividades de recuperación. Destinadas a que o alumno 
supere os contidos da materia que non aprobara 
nalgunha das avaliacións. 

Todas as actividades están destinadas a traballar e afondar no 
coñecemento do latín como orixe das linguas romances; a 
comprensión dos elementos básicos da lingua latina, 
nomeadamente a súa morfoloxía, a sintaxe e o léxico; a historia 
da civilización romana e as súas manifestacións culturais e o 
coñecemento destes fenómenos a través dos textos latinos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Flexible, motivadora, que respecta e valora a diversidade, onde 
o papel principal teno o alumno, e o profesor vai ser a persoa 
que guíe o alumno no seu proceso de aprendizaxe. Para iso 
vanse deseñar actividades que fomenten o interese polo des-
cubrimento. 
Terase en conta as necesidades e as diversidades das 
diferentes situacións familiares, para que cada unha delas sirva 
de apoio firme aos intereses do alumno. 

Materiais e 
recursos 

- Libro de texto e exercicios 
- Recursos na internet 
- Material facilitados polo profesor 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
ABALAR, teléfono e correo electrónico, WEBEX 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 
 

 

 

 


