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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Consideracións xerais. 

As linguas son instrumento de comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá 

na vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. E as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensa-

mento doutros pobos e dos seus patrimonios culturais. 

A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as linguas e culturas e, de maneira específica, os 

enfoques plurais transversais e integradores no seu ensino e na súa aprendizaxe.  

Mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, como son o recoñecemento do outro como lexí-

timo, o reforzamento da identidade propia no recoñecemento da identidade das demais persoas, a aceptación da diversidade persoal, social e 

cultural, e o respecto dos dereitos fundamentais. 

No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de obxectivos similares, aínda que con diferentes niveis de dominio. 

Por iso, un estudo integrado de todas as linguas posibilita, por unha banda, que os contidos, os procesos e as estratexias que se traballan nu-

nha lingua sexan igualmente utilizados nas actividades lingüísticas de comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida focali-

zar, no proceso de ensino e aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen incidencia directa na capacidade 

de comunicarse adecuadamente. Así, o coñecemento morfolóxico ou léxico dunha lingua pode axudar á comprensión noutra lingua; as estra-

texias de comprensión de lectura desenvolvidas nunha lingua poden ser transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da estru-

tura dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e o coñecemento das normas que ordenan as relacións entre xeracións, 

sexos, clases e grupos sociais nunha lingua, informa e sensibiliza sobre a necesidade de coñecer e respectar as normas que rexen a dimensión 

social do uso da lingua noutra comunidade lingüística. 
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Por outra banda, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente de cada unha delas. Xa que logo, non se 

pode esquecer a situación de minorización da lingua galega, que cómpre atender e dinamizar adecuadamente. Con esa finalidade, é preciso 

favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua de xeito que se impulse a súa normalización e se venzan as dificultades da súa menor presenza 

e repercusión social, motivadas en moitos casos por prexuízos que é necesario desmontar e superar. O alumnado galego debe rematar a súa 

escolarización co nivel de usuario competente nas dúas linguas oficiais, galego e castelán, o que implica a utilización adecuada e eficaz das 

dúas linguas nun amplo repertorio de situacións comunicativas, propias de diferentes ámbitos, cun grao crecente de formalidade e complexi-

dade. 

Ademais, nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras que tamén se abordan na aula desde un enfoque comunicativo e intercul-

tural, pois o coñecemento dos valores e as crenzas compartidas por grupos sociais doutros países resulta esencial para a comunicación nesta 

sociedade globalizada. Así, para o tratamento integrado de linguas é preciso que, igual que acontece non caso das dúas linguas cooficiais, haxa 

unha coordinación entre o profesorado destas e o de linguas estranxeiras, para evitar a repetición de contidos e para unificar a terminoloxía. 

Non se pode esquecer que o achegamento do alumnado á lingua estranxeira se produce, na maior parte dos casos, partindo das linguas pró-

ximas, a materna e ambientais. 

Igualmente presentes nas aulas están as linguas clásicas, o latín e o grego, cuxo estudo a nivel fonético, morfosintáctico e léxico proporciona 

unha sólida base para o perfeccionamento no manexo doutras linguas. Desempeñan, pois, un papel relevante como soporte lingüístico da ma-

ioría das linguas e para a comprensión do léxico culto que forma gran parte da terminoloxía científica e técnica actual nas linguas que o 

alumnado coñece ou estuda; sen esquecer o enriquecemento cultural que lle proporciona o coñecemento dos aspectos que se inclúen na civi-

lización clásica, berce da Europa actual, como son, entre outros, a mitoloxía, a relixión ou as súas creacións literarias e artísticas, que tan-

ta influencia tiveron en épocas posteriores e seguen a ter hoxe en día. Xa que logo, é esencial a incorporación das linguas clásicas ao currícu-

lo integrado das linguas, para reforzar a reflexión lingüística do noso alumnado e fortalecer o seu acceso á cultura literaria. 

As materias cuxos currículos se desenvolven ao abeiro desta introdución, as linguas, teñen como obxectivo o desenvolvemento da competen-

cia comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. Así, achegan as fe-

rramentas e os coñecementos necesarios para desenvolverse satisfactoria e eficazmente en calquera situación de comunicación da vida pri-

vada, social e profesional. Eses coñecementos, que articulan os procesos de comprensión e expresión oral por unha banda, e de compren-

sión e expresión escrita por outra, constitúen instrumentos esenciais para a aprendizaxe no ámbito educativo e, posteriormente, ao longo da 

vida. 

A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o galego e o castelán, e nas linguas clásicas, a través da lectu-

ra, mediante a comprensión e interpretación de textos significativos favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desen-
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volve a capacidade crítica e creativa dos/das estudantes, dálles acceso á memoria, á creatividade, á imaxinación, á descuberta das outras 

persoas, ao coñecemento doutras épocas e culturas, e enfróntaos/as a situacións, sentimentos e emocións nunca experimentados, que enrique-

cen a súa visión do mundo e favorecen o coñecemento deles/as mesmos/as. 

En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á formación de cidadáns e cidadás cunha competencia 

comunicativa que lles permita interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van formar parte da súa vida. Isto esixe 

unha reflexión sobre os mecanismos de usos orais e escritos da súa propia lingua, e das outras linguas que estudan e coñecen, e a capacidade 

de interpretar e valorar o mundo, de formar as súas opinións, propias, claras e fundamentadas, e de gozar, a través da lectura crítica de obras 

literarias. 

Esta mesma perspectiva está tamén presente no currículo básico para bacharelato, malia perseguirse nesta etapa un estudo máis en profundi-

dade da lingua, xa que, ben pola súa estrutura interna de funcionamento, ben polo seu caudal léxico, está moi presente nas linguas utilizadas e 

estudadas polos alumnos e as alumnas. 

Consideracións sobre o estudo do latín. 

Esta é unha materia xeral do bloque de materias troncais, no itinerario de humanidades. 

O estudo do latín como lingua flexiva proporciona mediante a comparación unha sólida base científica para o estudo e o perfeccionamento 

progresivo no manexo doutras linguas. 

O idioma latino, logo de adquiridos uns mínimos coñecementos sobre os seus mecanismos morfosintácticos e o seu léxico, permite enten-

der as linguas romances como resultado dunha evolución e atopar paralelismos entre elas que axuden no seu estudo. 

O estudo da orixe e a evolución do latín ás linguas romances proporciónalle ao alumnado os instrumentos necesarios para comprender e anali-

zar os procesos de cambios fonéticos, morfosintácticos e semánticos que deron lugar aos procedementos que rexen hoxe as súas linguas, e 

axuda a incrementar de xeito notable o seu léxico. A reflexión sobre o léxico coñecido, a adquisición de novas palabras e a comprensión das 

estruturas da lingua latina interveñen de xeito notable no uso máis eficaz da lingua propia como instrumento de aprendizaxe, comunicación 

e interpretación da realidade. 

É recomendable comezar o estudo do latín de cuarto de ESO cun método natural, no que as regras morfosintácticas se deduzan da práctica da 

lectura e da tradución, deixando para os cursos de primeiro e segundo de bacharelato un estudo máis pormenorizado. 

O estudo da herdanza clásica, obxecto desta materia, non só está presente na lingua latina, pois abordará tamén os diferentes aspectos que se 

inclúen no que coñecemos como civilización latina, berce da Europa actual. Ademais da descrición do seu marco xeográfico e do estudo dos 
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principais fitos históricos, haberá lugar tamén para unha análise das súas estruturas sociopolíticas, da súa vida cotiá, e manifestacións cultu-

rais como os espectáculos públicos ou as súas creacións literarias e artísticas, a enxeñaría e o urbanismo, a mitoloxía e a relixión. 

Partindo desta perspectiva, o estudo da materia organízase en bloques que, con lixeiros matices, se repiten en todos os cursos. 

Os devanditos bloques refírense tanto a cuestións lingüísticas como a temas culturais, tendo en conta que ambos os dous aspectos constitúen 

dúas facetas inseparables e complementarias para o estudo da civilización romana, sen as que non é posible apreciar a importancia do legado 

latino na súa verdadeira dimensión. 

O seguinte bloque, deseñado só para latín de cuarto de ESO e primeiro de bacharelato, aborda os elementos básicos da lingua latina, comezan-

do por percorrer os sistemas de escritura coñecidos, para analizar despois a orixe e a evolución do abecedario latino e a súa pronuncia. 

Os dous bloques seguintes, comúns aos tres cursos, tratan aspectos netamente lingüísticos, centrándose desta vez na morfoloxía e na sinta-

xe, os outros dous niveis de descrición e explicación do sistema, ademais da fonética e a semántica, dúas realidades inseparables que con-

forman e integran o aspecto gramatical. Preténdese iniciar o alumnado no concepto de flexión, estudando a estrutura interna das palabras e 

os elementos formais destas que serven para definir a relación que manteñen con outras dentro da oración. A sintaxe tamén se ocupa de estu-

dar as estruturas oracionais latinas e os elementos que definen as súas construcións máis características, introducindo progresivamente ni-

veis de maior complexidade, co propósito fundamental da comprensión e a interpretación dos textos. 

Nos cursos de cuarto de ESO e primeiro de bacharelato dedicouse un bloque ao estudo da civilización latina, co fin de identificar non só os 

feitos máis importantes da súa historia, senón tamén os aspectos propios da súa organización política, social e militar, e da súa identidade cul-

tural, sen esquecer o estudo da vida cotiá, a relixión e a mitoloxía, cuxa influencia resulta decisiva para a configuración do imaxinario oc-

cidental. Preténdese tamén iniciar o alumnado no coñecemento dalgunhas das manifestacións artísticas máis significativas da antigüidade 

romana, entre as que destacan por unha banda as relativas ás artes plásticas e, máis concretamente, a escultura e a arquitectura, e pola outra, as 

literarias. 

O estudo máis en profundidade destas últimas resérvase para o curso de segundo de bacharelato, que conta cun bloque específico para a lite-

ratura latina, no que un mellor coñecemento da lingua lle permitirá ao alumnado entrar en contacto directo con algúns fragmentos das obras 

orixinais, afondando deste xeito na comprensión dos textos literarios clásicos latinos para comprender as claves da sociedade en que viron a 

luz e valorar a influencia que os autores latinos tiveron ao longo dos séculos. 

Por último, nos tres cursos dedícase un bloque ao estudo do léxico, entendendo que este resulta imprescindible para avanzar no coñece-

mento de calquera lingua. Dentro deste ámbito préstase especial atención á etimoloxía, non só porque esta serve para pór de manifesto o 

mantemento das raíces latinas nas linguas modernas, senón ademais porque axuda o alumnado a adquirir unha mellor comprensión da súa 
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propia lingua, axudándolle a precisar o significado de termos coñecidos ou a descubrir o de outros que non utilizara anteriormente, e incorpo-

rándoos ao seu vocabulario habitual. Así, dedícase un especial interese á composición e á derivación culta, onde se analizan prefixos, lexe-

mas e sufixos de orixe grega e latina. 

Abondando nesta última idea, abórdase o estudo das locucións e as expresións latinas de uso actual, non só para coñecer o seu significado, 

senón tamén para saber empregalas nun contexto adecuado. 

 

1.1 O CENTRO:  
 

 O I.E.S DE VILALONGA está situado no concello de SANXENXO e ofrece variados tipos de ensino, tal e como son : ESO, BACHARELATO, 

CICLOS FORMATIVOS, EPA, FP BÁSICA. 

 

1.2 O ALUMNADO: 
 

O I.E.S. DE VILALONGA acolle a alumnos de diversa procedencia e situacións dispares. Cada vez é mais frecuente a chegada de alumnos dou-

tros países, normalmente nunha situación escolar bastante deficitaria. Non é habitual a presenza neste centro de alumnado con condutas disrupti-

vas, e menos en Bacharelato. O contexto socioeconómico e cultural das familias da maioría dos alumnos non difire moito do que se pode atopar 

noutras vilas da comarca: os piares son o mar, o viño e o turismo.  O nivel xeral é medio ou medio-baixo. Constátase ás veces pouca implicación 

dos proxenitores na educación dos fillos. 

O alumnado procede basicamente do concello de Sanxenxo, pero na educación non obrigatoria recolle tamén alumnado de concellos veciños, 

como son Meaño e en menor medida O Grove, Poio, Cambados. 

 

1.3 OBXECTIVOS 
 

1.3.1 OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
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 A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a coopera-

ción e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportuni-

dades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz 

das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón 

de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 

violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha 

preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identifi-

car os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse 

no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 

Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde 

corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimen-

sión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos 

seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
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n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na 

súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto 

cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como 

medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en espe-

cial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

1.3.2 OBXECTIVOS DO BACHARELATO 

 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 

Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na constru-

ción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser 

quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discrimi-

nacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condi-

ción ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 
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e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolu-

ción. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 

contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente 

e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 

crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 

globalizado. 
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1.3.3 OBXECTIVOS DO LATÍN  

A presenza do Latín cobra sentido na súa contribución á formación dos alumnos co coñecemento das bases lingüísticas, históricas e cultu-

rais da civilización occidental. Xunto ao Grego, cuxa cultura Roma asimilou e transmitiu a toda Europa, o Latín constitúe un apoio in-

substituíble ao aprendizaxe das linguas faladas en España. 

 

A materia de Latín ten como principal finalidade introducir ao alumnado no coñecemento da lingua e a cultura latina, facendo fincapé ao 

mesmo tempo no papel que estas desempeñan en tanto que orixe e fundamento das linguas romances e da cultura occidental.  

 

Os obxectivos concretos da materia son os seguintes: 

1. Iniciarse na lectura, interpretación e tradución de textos de dificultade progresiva, utilizando, para este fin, o coñecemento dos elementos mor-

folóxicos, sintácticos e léxicos básicos da lingua latina. 

 

2. Reflexionar sobre os elementos substanciais que conforman as linguas e recoñecer compoñentes significativos da flexión nominal, pronominal 

e verbal latina nas linguas modernas derivadas do latín ou influídas por el. 

 

3. Achegarse a textos latinos diversos, orixinais, adaptados e traducidos, mediante unha lectura comprensiva e distinguir as súas características 

esenciais e o xénero literario ao que pertencen. 

 

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

ción. 

 

5. Buscar información sobre aspectos relevantes da civilización romana, indagando en documentos e en fontes variadas, analizalos criticamente e 

constatar a súa presenza ao longo da historia. 
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6. Identificar e valorar as principais achegas da civilización romana na nosa contorna e apreciar a lingua latina como instrumento transmisor de 

cultura. 

 

7. Valorar a contribución do mundo romano na súa calidade de sistema integrador de diferentes correntes de pensamento e actitudes (éticas e es-

téticas) que conforman o ámbito cultural europeo. 

1.4REPARTO DOS GRUPOS ENTRE O PROFESORADO DA MATERIA. 
4ºeso: José Dopazo Blanco. 

1ºbach.: José Dopazo Blanco. 

2ºbach.: José Dopazo Blanco. 

 

2.CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

As competencias do currículo establecidas pola normativa básica para o noso sistema educativo son: 

.  Comunicación lingüística. 

.  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

.  Competencia dixital. 

.  Aprender a aprender. 

.  Competencias sociais e cívicas. 

.  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

.  Conciencia e expresións culturais. 

Na aprendizaxe por competencias, a materia de Latín desempeña un papel esencial xunto ás demais materias que cursa o alumno. Por outra ban-

da, é evidente que a materia de Latín contribuirá en maior medida ao desenvolvemento de determinadas competencias, polo que é preciso sinalar 

en que aspectos contribúe a materia a ese desenvolvemento en cada unha.  
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A comunicación lingüística é a competencia clave que máis presenza terá na materia de Latín, xa que o estudo da lingua latina, da súa orixe 

e evolución, do seu funcionamento interno, do seu léxico e dos seus textos redundará sen dúbida nun maior coñecemento e dominio das lin-

guas propias. Non obstante, deberase ter en conta tamén o tratamento das outras competencias. 

O labor de tradución non só constitúe por si mesmo un importante exercicio intelectual, senón que ao mesmo tempo estimula a memoria, a 

lóxica de pensamento e os hábitos de disciplina no estudo, mellorando o razoamento e impulsando a competencia clave de aprender a apren-

der. 

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía poden ser traballadas nos temas de cultura e civilización latinas, 

nomeadamente na educación en Roma, no urbanismo e na enxeñaría romana, e as vías de comunicación, en tanto que manifestacións da 

actividade humana. 

A competencia dixital deberá estar presente en todo momento. A procura de información na rede, a súa selección crítica e a súa utilización, 

entendidas como un proceso guiado polo/pola profesor/a, deberá servirnos para programar traballos colaborativos e producir novos materiais 

para pór á disposición da comunidade educativa. 

A competencia en conciencia e expresión cultural está moi presente, ademais de no estudo da literatura latina, nos contidos referidos ás artes 

plásticas en Roma, o urbanismo e a romanización de Hispania e da Gallaecia. Coñecer e valorar todas estas manifestacións culturais artísti-

cas, diferenciando xéneros e estilos, recoñecendo canons estéticos ou tópicos literarios, lévanos a consideralas como parte do patrimonio dos 

pobos e a apreciar dun xeito especial aquelas que están dentro do noso contexto, ben sexa nas páxinas dun libro, ben nun museo ou nun de-

pósito arqueolóxico. 

A competencia que traballa o sentido da iniciativa e o espírito emprendedor estará presente sobre todo nos bloques de contidos non lingüís-

ticos, para aproveitar a metodoloxía do traballo en grupo de xeito responsable e proactivo. 

Competencia en comunicación lingüística 

A competencia en comunicación lingüística debemos vinculala coa práctica social da comunicación, sexa oral ou escrita. Ao desenvolvemento da 

mesma, a materia de Latín contribúe de forma especial e significativa desde moitos e diferentes contidos e actividades, de xeito que os alumnos 

que a cursaron adquiren unha especial preparación para afrontar con éxito situacións de comunicación oral ou escrita, todo isto desde unha mello-

ra evidente da comprensión formal do acto comunicativo nas súas diferentes modalidades e dunha especial preparación para a motivación e crea-

ción de distintos tipos de mensaxes. A nosa materia aporta ao desenvolvemento desta competencia, entre outras contribucións: 

-  Acceso a textos literarios traducidos como fonte de aprendizaxe e gozo. 
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-  Comprensión da compoñente lingüística da propia lingua e de linguas estranxeiras. 

-  Comprensión e expresión correcta de textos diversos que permiten unha mellor interacción social. 

-  Contextualización do acto comunicativo nas súas diferentes modalidades. 

-  Desenvolvemento de distintos rexistros lingüísticos e a súa correcta aplicación. 

-  Desenvolvemento da capacidade crítica ante a mensaxe e o seu contido. 

-  Facilidade para a aprendizaxe de linguas estranxeiras e a comunicación oral e escrita nas mesmas.  

-  Fomento da capacidade creativa lingüística. 

-  Mellora na comprensión e na emisión de mensaxes orais e escritas. 

-  Mellora na motivación da aprendizaxe a partir da mellora na comprensión e expresión lingüística. 

-  Preparación para un mellor acceso a diferentes culturas e, en consecuencia, a unha mellor comprensión da diversidade cultural do mundo ac-

tual. 

-  Preparación para un mellor acceso ao coñecemento mediante a lectura de textos orixinais. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  

A contribución da materia de Latín a esta competencia  céntrase en especial en desenvolver aspectos esenciais da formación dos alumnos, como 

son: 

-  Desenvolvemento da capacidade crítica e análise razoada de problemas e situacións. 

-  Capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para describir e interpretar fenómenos, feitos e situacións en distintos 

contextos. 

-  Desenvolvemento de destrezas para a emisión de xuízos razoables e argumentados fundados nos datos que se manexan. 

-  Fomento de valores relacionados co rigor argumental, a veracidade e responsabilidade dos xuízos e as conclusións emitidos. 

-  Desenvolvemento de aspectos de cuantificación de obxectos, relacións e situacións. 

-  Análise de espazo e forma mediante a interpretación de patróns, elaboración e lectura de mapas, interpretación de obxectos, etc. 

-  Interpretación de relacións temporais de obxectos e circunstancias. 

-  Desenvolvemento do pensamento científico mediante a aplicación de métodos propios da disciplina. 

-  Promoción da investigación científica e achega aos métodos que lle son propios. 
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-  Elaboración de xuízos críticos sobre o desenvolvemento científico e tecnolóxico ao longo da historia. 

-  Fomento de destrezas no uso das tecnoloxías. 

-  Capacidade de transmisión adecuada dos coñecementos mediante o uso correcto da linguaxe propia da materia. 

 

 

 

 

Competencia dixital  

Na materia de Latín, a contribución á competencia dixital é inherente á aprendizaxe da mesma. O emprego das tecnoloxías dixitais convértese 

nun instrumento imprescindible no proceso de ensino-aprendizaxe da materia. Todo isto coa premisa da súa utilización creativa e crítica. Desta 

forma, a utilización das tecnoloxías dixitais na materia tradúcese nunha contribución clara ao desenvolvemento desta competencia: 

-  Coñecemento e emprego das principais aplicacións informáticas relacionadas co acceso á información, elaboración e emprego para a comu-

nicación, así como a creación de contidos. 

-  Fomento do traballo colaborativo. 

-  Busca de información mediante motores de busca. 

-  Análise e interpretación crítica da información obtida mediante as tecnoloxías dixitais. 

-  Capacidade de transformación da información obtida de fontes dixitais e o seu almacenamento en formatos correctos. 

-  Creación de contidos en distintos formatos (imaxe, texto, audio, etc.). 

-  Acceso e contribución ao coñecemento de dominio (wiki). 

-  Presentación de contidos en formatos dixitais e correcta elección da aplicación máis adecuada en función do contido e o receptor da mensa-

xe. 

Aprender a aprender 
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A materia de Latín debe contribuír de forma especial ao desenvolvemento desta competencia, potenciando nos alumnos a capacidade de iniciar, 

organizar e manterse na aprendizaxe; e isto conséguese motivando ao alumno na curiosidade pola materia, de xeito que el mesmo se sinta prota-

gonista da súa aprendizaxe: 

-  Motivación por aprender. 

-  Organización e xestión da propia aprendizaxe. 

-  Coñecemento e autonomía no propio proceso de aprendizaxe. 

-  Xestión de tarefas: estratexias de planificación, elaboración, supervisión e resultados. 

-  Capacidade de aprendizaxe en grupo. 

Competencias sociais e cívicas  

O traballo e o coñecemento da propia evolución da sociedade romana supón unha contribución excelente ao desenvolvemento das competencias 

sociais e cívicas, máxime nunha sociedade como a actual, tan dinámica e complexa. E isto é así dada a diversidade de situacións e relacións que o 

estudo da sociedade e a historia de Roma ofrece ao alumno. Desta forma, ese estudo e coñecemento contribuirá ao desenvolvemento desta com-

petencia do seguinte modo: 

-  Capacidade para interpretar situacións e fenómenos sociais. 

-  Desenvolvemento de actitudes de respecto nas relacións sociais desde o coñecemento da súa diversidade histórica. 

-  Análise de situacións para a resolución de conflitos. 

-  Afianzamento de valores democráticos e de participación na sociedade. 

-  Contribución á mellora das institucións desde o coñecemento da súa historia. 

-  Conciencia de participación na sociedade actual desde o coñecemento da historia da organización do traballo e das relacións laborais. 

-  Desenvolvemento de actitudes pola igualdade e a non discriminación entre homes e mulleres e entre diferentes grupos étnicos ou culturais, 

desde o estudo da súa evolución histórica. 

-  Comprensión da realidade socioeconómica e de identidade cultural das sociedades actuais desde unha perspectiva histórica e cultural. 

-  Aprendizaxe crítica de conceptos como cidadanía, Estado, democracia, xustiza e igualdade. 

-  Respecto reflexivo e crítico ante as diferenzas existentes entre diferentes sistemas de valores. 
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Esta competencia implica basicamente a capacidade que ten o alumno para transformar as súas ideas en actos. Ao desenvolvemento do proceso 

que implica esa transformación contribúe a materia de Latín mediante: 

-  Capacidade para pensar de forma creativa. 

-  Recoñecemento de actitudes emprendedoras en personaxes históricos. 

-  Fortalezas e debilidades de diferentes feitos históricos estudados (xestión de recursos, funcionamento de grupos humanos, valores, etc.). 

-  Capacidade de análise, planificación, organización e xestión de tarefas. 

-  Comunicación e presentación de proxectos. 

-  Capacidade de traballo individual e en grupo. 

-  Capacidade de autoavaliación. 

-  Desenvolvemento do criterio propio e autonomía na xestión da aprendizaxe para alcanzar os obxectivos planificados polo alumno. 

Conciencia e expresións culturais  

O coñecemento e achega á sociedade, á cultura, á literatura, ao pensamento e ás manifestacións artísticas da Roma antiga contribúe de xeito es-

pecial ao desenvolvemento desta competencia: 

-  Coñecemento do legado cultural e artístico da Roma antiga. 

-  Aprecio e valoración crítica das diferentes manifestacións culturais e artísticas. 

-  Análise do legado cultural e artístico da Roma antiga como elemento fundamental da cultura europea. 

-  Contribución á capacidade de comprensión e expresión artística do alumno. 

-  Desenvolvemento do interese polas manifestacións culturais e artísticas. 

-  Coñecemento de autores, obras, xéneros e estilos das diversas manifestacións artísticas romanas e o seu influxo nas manifestacións culturais 

e artísticas ao longo da historia até a cultura e a arte contemporánea. 

-  Desenvolvemento de valores relativos á conservación do patrimonio e aprecio pola herdanza cultural e artística. 
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4.CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DOS SEGUINTES ASPECTOS: TEMPORALIZA-
CIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA, COMPETENCIAS CLAVE E PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

4.1 4º de ESO 

 Latín. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

Temporali- 
zación 

Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

 Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances     

 f 

 ñ 

 o 

 B1.1. Marco 
xeográfico da lingua. 

 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 

 SET  Coñecer as 
linguas 
romances. 

 Mapa coas liguas 
romances e restos 
arqueolóxicos 
importantes. 

 e 

 ñ 

 o 

 B1.2. O indoeuropeo. 
Linguas 
indoeuropeas e 
familias lingüísticas. 

 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 

 SET  Definición de 
indoeuropeo. 

 Mapa coas linguas e 
familias indoeuropeas. 

 l 

 ñ 

 o 

 B1.2. O indoeuropeo. 
Linguas 
indoeuropeas e 
familias lingüísticas. 

 B1.3. Agrupar as linguas 
indoeuropeas en familias 
lingüísticas e localizalas nun 
mapa. 

 LAB.1.3.1. 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 

 CSC 

 CAA 

 CD 

 SET  Identificar 
familias 
indoeuropeas e 
linguas que as 

 Esquema coas familias 
indoeuropeas e linguas 
que forman parte delas. 
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 Latín. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

Temporali- 
zación 

Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

zonas onde se utilizan. forman. 

 l 

 ñ 

 o 

 B1.3. Linguas de 
España: linguas 
romances e non 
romances. 

 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 

 SET.  Coñecer as 
linguas 
romances de 
España. 

 Mapa coas linguas 
romances de España. 

 f 

 ñ 

 o 

 B1.4. Palabras 
patrimoniais, 
cultismos e 
semicultismos. 

 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 

 OUT  Diferenciar 
cultismos, 
semicultismos e 
palabras 
patrimoniais. 

 Exercicios de evolución 
do latín. 

 b 

 ñ 

 o 

 B1.5. Nocións 
básicas de evolución 
fonética, morfolóxica 
e semántica do latín 
ao galego e ao 
castelán. 

 B1.6. Coñecer e aplicar as 
regras fundamentais da 
evolución fonética do latín 
ao galego e ao castelán, 
partindo dos étimos latinos. 

 LAB.1.6.1. Realiza evolucións de termos 
latinos ao galego e ao castelán aplicando 
as regras fonéticas de evolución. 

 CCL 

 CAA 

 OUT  Coñecer 
algunhas regras 
fonéticas. 

 Exercicios de evolución 
fonética. 

 Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos     

 e  B2.1. Orixes da 
escritura. Sistemas 
de escritura. 

 B2.1. Coñecer diferentes 
sistemas de escritura e 
distinguilos do alfabeto. 

 LAB2.1.1. Recoñece diferentes tipos de 
escritura e clasifícaos según a súa natureza 
e a súa función. 

 CD 

 CCEC 

 OUT  Recoñecer 
diversos 
alfabetos. 

 Esquema de alfabetos. 

 e  B2.2. Orixes do 
alfabeto latino. 

 B2.2. Coñecer a orixe do 
alfabeto nas linguas 
modernas e identificar os 
tipos de alfabeto 
empregados hoxe en día en 
Europa. 

 LAB2.2.1. Explica a orixe do alfabeto de 
diferentes linguas partindo do abecedario 
latino, sinala as principais adaptacións que 
se producen en cada unha delas, recoñece 
os tipos de alfabetos usados actualmente 
en Europa e relaciona cada un coas linguas 

 CAA 

 CD 

 OUT  Coñecer linguas 
que usen o 
alfabeto latino. 

 Esquema de alfabetos 
usados en Europa e 
linguas que os usan. 
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 Latín. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

Temporali- 
zación 

Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

que os empregan. 

 h  B2.3. Pronuncia do 
latín. 

 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  OUT  Coñecer a 
fonética do latín. 

 Lectura de textos e 
exercicios de 
transcripción fonética. 

 Bloque 3. Morfoloxía     

 b  B3.1. Formantes das 
palabras.  

 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 

 TODO O 
ANO 

 Definir flexión e 
paradigma. 

 Exercicios de 
identificación de 
lexemas e morfemas. 

 e  B3.2. Tipos de 
palabras: variables e 
invariables. 

 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 

 TODO O 
ANO 

 Identificar 
palabras 
variables e non 
variables. 

 Cadro clasificatorio de 
palabras. 

 e 

 b 

 B3.3. Concepto de 
declinación e 
conxugación. 

 B3.3. Comprender o 
concepto de declinación e 
conxugación. 

 LAB3.3.1. Define o concepto de declinación 
e conxugación. 

 CAA 

 CCL 

 TODO O 
ANO 

 Distinguir 
declinación de 
conxugación. 

 Análise e tradución. 

 b 

 e 

 B3.4. Flexión nominal 
e pronominal: 
substantivos, 
adxectivos e 
pronomes. 

 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 

 TODO O 
ANO 

 Diferenciar polo 
enunciado 
substantivos, 
adxectivos e 
pronomes. 

 Análise e tradución de 
frases e textos sinxelos. 

 LAB3.4.2. Declina palabras e sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente 

 CCL 

 CAA 

 TODO O 
ANO 

 Coñecer as 
regras de 

 Exercicios de 
declinación. 
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 Latín. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

Temporali- 
zación 

Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

para cada palabra o paradigma de flexión 
correspondente. 

concordancia. 

 b 

 e 

 B3.5. Flexión verbal.  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 

 

 TODO O 
ANO 

 Recoñecer a 
conxugación dos 
verbos. 

 Exercicios de 
conxugación. 

 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 

 TODO O 
ANO 

 Recoñecer as 
formas do 
enunciado do 
verbo. 

 Exercicios de 
conxugación. 

 e 

 b 

 h 

 ñ 

 o 

 B3.5. Flexión verbal.  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. 

 LAB3.6.1. Identifica correctamente as 
principais formas derivadas de cada tema 
verbal latino: en voz activa o modo 
indicativo, tanto do tema de presente como 
do tema de perfecto; en pasiva, o presente, 
o pretérito imperfecto, o futuro imperfecto e 
o pretérito perfecto de indicativo. 

 CAA 

 CCL 

 TODO O 
ANO 

 Diferenciar os 
temas e as voces 
do verbo. 

 Análise e tradución de 
formas verbais. 

 LAB3.6.2. Cambia de voz as formas dos 
tempos verbais do presente, pretérito 
imperfecto, futuro imperfecto e pretérito 
perfecto de indicativo. 

 CD 

 CCL 

 TODO O 
ANO 

 Coñecer as 
voces do verbo. 

 Exercicios sobre os 
tempos e voces do 
verbo. 

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

 CAA 

 CCL 

 XUÑO  Recoñecer o 
infinitivo de 
presente e o 
participio de 
perfecto. 

 Exercicios de análise. 
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 Latín. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

Temporali- 
zación 

Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

 LAB3.6.4. Traduce correctamente ao 
galego e ao castelán diferentes formas 
verbais latinas. 

 CCL  TODO O 
ANO 

 Coñecer os 
tempos verbais. 

 Análise e tradución de 
formas verbais. 

 Bloque 4. Sintaxe     

 f  B4.1. Elementos da 
oración. 

 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  TODO O 
ANO 

 Cñecer a 
gramática e a 
sintaxe. 

 Analizar e traducir frase 
e textos. 

 h  B4.2. Casos latinos.  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 

 TODO O 
ANO 

 Coñecer os 
casos e funcións 
que 
desempeñan. 

 Analizar e traducir frases 
e textos. 

 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  TODO O 
ANO 

 Coñecer o valor 
dos casos. 

 Analizae e traducir 
frases e textos. 

 e  B4.3. Concordancia.  B4.3. Recoñecer as regras 
de concordancia na lingua 
latina e a súa 
correspondencia no galego 
e no castelán. 

 LAB4.3.1. Recoñece nos textos as regras e 
a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu 
uso. 

 CCL  TODO O 
ANO 

 Coñecer as 
regras de 
concordancia. 

 Analizar e traducir frases 
e textos. 

 b  B4.4. Oración simple: 
oracións atributivas e 
predicativas. 

 B4.4. Recoñecer e clasificar 
os tipos de oración simple. 

 LAB4.4.1. Compara e clasifica tipos de 
oracións simples, e identifica as súas 
características. 

 CMCCT 

 CCA 

 DE OUT A 
DEC 

 Recoñecer as 
oracións simples. 

 Esquema de oracións 
simples. 
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 Latín. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

Temporali- 
zación 

Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

 CCL 

 e  B4.5. Oración 
composta: oracións 
coordinadas. 

 B4.5. Distinguir as oracións 
simples das compostas. 

 LAB4.5.1. Compara e clasifica tipos de 
oracións compostas, e diferénciaas das 
oracións simples. 

 CAA 

 CMCCT 

 CCL 

 DE XAN A 
XUÑO 

 Recoñecer 
oracións 
compostas. 

 Esquema de oracións 
compostas. 

 h  B4.6. Construcións 
de infinitivo e de 
participio máis 
transparentes. 

 B4.6. Identificar, distinguir e 
traducir correctamente as 
construcións de infinitivo e 
participio máis 
transparentes. 

 LAB4.6.1. Recoñece, dentro de frases e 
textos sinxelos, as construcións de infinitivo 
e participio máis transparentes, e analízaas 
e tradúceas correctamente. 

 CCL 

 

 MAIO-
XUÑO 

 Recoñecer 
infinitivos e 
participios. 

 Análise e tradución de 
frases. 

 Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización     

 a 

 f 

 e 

 ñ 

 B5.1. Períodos da 
historia de Roma. 

 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 

 NOV  Diferenciar as 
etapas da 
historia de 
Roma. 

 Traballo sobre as etapas 
históricas. 

 LAB5.1.2. Sabe enmarcar determinados 
feitos históricos no período histórico 
correspondente. 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

 NOV  Coñecer e situar 
os feitos 
históricos 
principais. 

 Cadro de feitos 
históricos e períodos. 

 LAB5.1.3. Pode elaborar eixes cronolóxicos 
nos que se representan fitos históricos 
salientables, consultando diferentes fontes 
de información. 

 CD 

 CAA 

 CMCCT 

 NOV  Situar 
cronoloxicament
e feitos históricos 

 Cadro cronolóxico de 
fitos históricos. 

 LAB5.1.4. Describe algúns dos principais 
fitos históricos da civilización latina, e 
explica a grandes liñas as circunstancias en 

 CSC 

 CCEC 

 NOV  Explicar os fitos 
históricos 
principais. 

 Esquema de fitos 
históricos con causas e 
consecuencias. 
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 Latín. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

Temporali- 
zación 

Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

que teñen lugar e as súas principais 
consecuencias. 

 CCL 

 a 

 ñ 

 B5.2. Organización 
política e social de 
Roma. 

 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 

 DEC  Coñecer as 
formas de 
goberno. 

 Traballo sobre o sistema 
político romano. 

 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 

 DEC  Coñecer as 
clases sociais. 

 Traballo sobre a 
sociedade romana. 

 c 

 ñ 

 B5.3. A familia 
romana. 

 B5.3. Coñecer a 
composición da familia e os 
papeis asignados aos seus 
membros. 

 LAB5.3.1. Identifica e explica os papeis que 
desempeña dentro da familia cada un dos 
seus membros, e analiza a través deles os 
estereotipos culturais da época en 
comparación cos actuais. 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

 XAN  Describir os 
membros da 
familia romana. 

 Traballo sobre a familia 
en Roma. 

 l 

 n 

 B5.4. Mitoloxía e 
relixión. 

 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 

 XAN  Coñecer algúns 
mitos clásicos. 

 Esquema comparativo 
de deuses, semideuses 
e heroes romanos e 
gregos. 

 n 

 ñ 

 B5.4. Mitoloxía e 
relixión. 

 B5.5. Coñecer os deuses, 
mitos e heroes latinos, e 
establecer semellanzas e 
diferenzas entre os mitos e 
os heroes antigos e os 
actuais. 

 LAB5.5.1. Recoñece e ilustra con exemplos 
o mantemento do mítico e da figura do 
heroe na nosa cultura, e sinala as 
semellanzas e as principais diferenzas que 
se observan entre ambos os tratamentos. 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 XAN  Definición de 
heroe. 

 Esquema de heroes 
onte e hoxe. 
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 Latín. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

Temporali- 
zación 

Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

 m 

 

 B5.5. Vida cotiá: 
vivenda, alimentación 
e indumentaria. 

 B5.6. Recoñecer os tipos de 
vivenda empregados en 
Roma, as características 
principais da alimentación 
romana, os elementos da 
indumentaria e as normas 
de hixiene persoal, 
peiteados e cosméticos. 

 LAB5.6.1. Distingue e describe o modo de 
vida en Roma no ámbito privado, 
analizando os tipos de vivenda, 
alimentación, vestimenta e coidado persoal 
e contrástaos cos da actualidade. 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 CCL 

 CSIEE 

 CCL 

 CAA 

 FEB  Coñecer os tipos 
de vivenda. 

 Traballo sobre a vida 
cotiá. 

 d 

 e 

 ñ 

 B5.6. Espectáculos 
públicos: teatro, circo 
e anfiteatro. 

 B5.7. Coñecer os 
espectáculos públicos 
realizados no teatro, no 
circo e no anfiteatro, e a súa 
relación co mundo actual. 

 LAB5.7.1. Describe as características dos 
tipos de espectáculos públicos celebrados 
no teatro, no circo e no anfiteatro, valora o 
seu mantemento no mundo actual e sitúa 
nun mapa os teatros, os circos e os 
anfiteatros conservados máis importantes. 

 CSC 

 CSIEE 

 CCL 

 CMCCT 

 CCEC 

 FEB  Coñecer diversos 
espectáculos 
celebrados en 
Roma. 

 Traballo sobre os 
espectáculos, recintos e 
restos arqueolóxicos. 

 Bloque 6. Textos     

 h  B6.1. Análise 
morfolóxica e 
sintáctica. 

 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 

 TODO O 
ANO 

 Coñecer a 
morfoloxía e a 
sintaxe latina. 

 Análise e tradución de 
textos. 

 d 

 o 

 B6.2. Comparación 
das estruturas latinas 
coas das linguas 
propias. 

 B6.2. Comparar as 
estruturas latinas coas das 
linguas propias. 

 LAB6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia 
para comprender textos de forma global, 
relacionando estruturas latinas con outras 
equivalentes nas linguas que coñece. 

 CCL 

 CAA 

 TODO O 
ANO 

 Identificar 
estruturas latinas 
con outras do 
galego e 
castelán. 

 Análise e tradución de 
textos. 
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 Latín. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

Temporali- 
zación 

Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

 h  B6.3. Iniciación ás 
técnicas de tradución. 

 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 

 DE ABRIL 
A XUÑO 

 Saber manexar 
manuais e 
dicionario. 

 Usar o dicionario e os 
manuais para traducir 
textos. 

 l 

 f 

 B6.4. Lectura 
comprensiva de 
textos latinos 
orixinais, adaptados 
ou traducidos. 

 B6.4. Realizar a través 
dunha lectura comprensiva 
a análise e o comentario do 
contido e a estrutura de 
textos latinos traducidos. 

 LAB6.4.1. Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos culturais presentes 
nos textos seleccionados, aplicando para 
iso os coñecementos adquiridos 
previamente nesta ou noutras materias. 

 CCEC 

 CCL 

 DE ABRIL 
A XUÑO 

 Comentar 
aspectos 
culturais dos 
textos. 

 Comentario de textos. 

 LAB6.4.2. Elabora mapas conceptuais e 
estruturais dos textos propostos, 
localizando o tema principal e distinguindo 
as súas partes. 

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 DE ABRIL 
A XUÑO 

 Recoñecer o 
tema e partes 
dun texto. 

 Esquema de comentario 
de textos. 

 b  B6.5. Produción de 
pequenos textos 
propios en lingua 
latina. 

 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  DE MAIO 
A XUÑO 

 Saber pasar 
frases do galego 
e castelán ao 
latín. 

 Exercicios de 
retroversión. 

 g  B6.5. Produción de 
pequenos textos 
propios en lingua 
latina. 

 B6.6. Realizar pequenos 
coloquios en latín con frases 
sinxelas e de dificultade 
progresiva. 

 LAB6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en 
latín sobre a base dun tema previamente 
acordado. 

 CCL  XUÑO  Coñecer 
vocabulario 
latino. 

 Práctica de latín oral. 

 Bloque 7. Léxico     

 h 

 ñ 

 B7.1. Vocabulario 
básico latino: léxico 

 B7.1. Coñecer, identificar e 
traducir o léxico latino 

 LAB7.1.1. Deduce o significado de termos 
latinos non estudados, partindo do contexto 

 CAA 

 CCL 

 TODO O 
ANO 

 Relacionar 
termos latinos e 

 Exercicios de etimoloxía. 
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 Latín. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

Temporali- 
zación 

Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

 o transparente; 
palabras de maior 
frecuencia. 

transparente e as palabras 
de maior frecuencia.  

ou de palabras da lingua propia.  galegos e 
casteláns. 

 LAB7.1.2. Identifica e explica as palabras 
transparentes e de maior frecuencia. 

 CD 

 CAA 

 TODO O 
ANO 

 Recoñecer 
vocabulario 
latino. 

 Exercicios de etimoloxía. 

 b 

 ñ 

 o 

 B7.2. Composición e 
derivación culta: 
lexemas, prefixos e 
sufixos. 

 B7.2. Distinguir e coñecer o 
significado dos principais 
prefixos e sufixos que 
interveñen na composición e 
na derivación culta. 

 LAB7.2.1. Identifica e explica os principais 
prefixos e sufixos, analizando o seu 
mantemento na propia lingua. 

 CMCCT 

 CCL 

 TODO O 
ANO 

 Coñecer prefixos 
e sufixos latinos. 

 Cadro de prefixos e 
sufixos cos seus valores. 

 l 

 ñ 

 o 

 B7.2. Composición e 
derivación culta: 
lexemas, prefixos e 
sufixos. 

 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  TODO O 
ANO 

 Identificar étimos 
latinos presentes 
na nosa lingua. 

 Exercicios de etimoloxía. 

 e 

 b 

 B7.3. Locucións 
latinas de uso actual. 

 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 

 TODO O 
ANO 

 Coñecer 
locucións latinas 
que se usan 
hoxe. 

 Cadro de locucións 
latinas usadas en frases 
actuais. 

 

 

 

 



29 

 

 

 

RÚBRICA PARA AVALIAR NIVEIS DE DESEMPEÑO DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DE LATÍN. 

Para concretar os mínimos esixibles pódese empregar esta rúbrica para avaliar niveis de desempeño dos estándares de aprendizaxe de latín: 

O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

LAB1.1.1Sinala nun mapa o 

marco xeográfico os distintos 

períodos da civilización roma-

na,  delimitando os seus ámbi-

tos de influencia e situando 

con precisión puntos xeográfi-

cos, cidades e restos arqueoló-

xicos coñecidos pola súa rele-

vancia histórica. 

Amosa importantes dificulta-

des para localizar nun mapa o 

marco xeográfico da lingua 

latina e a súa expansión, así 

como restos arqueolóxicos. 

Os datos aportados non teñen 

en conta todos os puntos xeo-

gráficos clave e baséanse en 

aspectos pouco significativos 

Incorpóranse os puntos xeo-

gráficos clave, pero falta preci-

sión, rigor e claridade na locali-

zación xeográfica da lingua 

latina e a súa expansión. 

As explicacións e localización 

xeográfica da lingua latina e a 

súa expansión  son claras, rigo-

rosas e precisas e amosan com-

prensión profunda do tema. 

LAB1.2.1Define o indoeuropeo 

e recoñece as linguas indoeu-

ropeas e as súas familias, e 

delimita nun mapa a zona de 

orixe e as zonas de expansión. 

Define o indoeuropeo e reco-

ñece as linguas indoeuropeas e 

as súas familias con pouca pre-

cisión e con erros, e delimita 

nun mapa con moitas incorrec-

cións a zona de orixe e as zonas 

Define o indoeuropeo e reco-

ñece as linguas indoeuropeas e 

as súas familias con certa pre-

cisión e axuda puntual, e deli-

mita nun mapa con algunhas 

incorreccións a zona de orixe e 

Define o indoeuropeo e reco-

ñece as linguas indoeuropeas e 

as súas familias con certa pre-

cisión e sen axuda, e delimita 

nun mapa con bastante correc-

ción a zona de orixe e as zonas 

Define o indoeuropeo e recoñe-

ce as linguas indoeuropeas e as 

súas familias, e delimita nun 

mapa con moita corrección a 

zona de orixe e as zonas de ex-
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de expansión. as zonas de expansión. de expansión. pansión. 

LAB1.3.1Identifica as linguas 

que se falan actualmente en 

Europa, diferenciando pola súa 

orixe entre indoeuropeas e non 

indoeuropeas, clasifica as pri-

meiras en familias lingüísticas e 

delimita nun mapa as zonas 

onde se utilizan. 

Identifica con pouca precisión 

e con erros as linguas que se 

falan actualmente en Europa, 

diferenciando pola súa orixe 

entre indoeuropeas e non in-

doeuropeas, clasificando as 

primeiras en familias lingüísti-

cas e delimitando nun mapa as 

zonas onde se utilizan con moi-

tas incorreccións. 

Identifica con certa precisión e 

axuda puntual as linguas que 

se falan actualmente en Euro-

pa, diferenciando pola súa ori-

xe entre indoeuropeas e non 

indoeuropeas, clasificando as 

primeiras en familias lingüísti-

cas e delimitando nun mapa as 

zonas onde se utilizan con al-

gunhas incorreccións. 

Identifica con certa precisión e 

sen axuda as linguas que se 

falan actualmente en Europa, 

diferenciando pola súa orixe 

entre indoeuropeas e non in-

doeuropeas, clasificando as 

primeiras en familias lingüísti-

cas e delimitando nun mapa as 

zonas onde se utilizan con bas-

tante corrección. 

Identifica as linguas que se falan 

actualmente en Europa, dife-

renciando pola súa orixe entre 

indoeuropeas e non indoeuro-

peas, clasifica as primeiras en 

familias lingüísticas e delimita 

nun mapa as zonas onde se 

utilizan con moita corrección e 

exactitude. 

LAB1.4.1Identifica as linguas 

que se falan en España, dife-

renciando pola súa orixe ro-

mances e non romances, e 

localiza nun mapa as zonas 

onde se utilizan. 

O concepto de lingua romance 

e lingua non romance non está 

ben definido polo alumno nin o 

de delimitación xeográfica de 

cada lingua. 

Identifica as linguas que se 

falan en España, pero non as 

diferencia pola súa orixe nin as 

delimita nun mapa con clarida-

de. 

Coñece e diferencia pola súa 

orixe as linguas que se falan en 

España, pero as delimita por 

zonas nun mapa con algún 

erro. 

Coñece e diferencia as linguas 

que se falan en España e delimí-

taas nun mapa con rigor e clari-

dade. 

LAB1.5.1Realiza un eixe crono-

lóxico onde delimita as etapas  

do latín dende a súa orixe ata 

oa nosos días e describe as 

principais características de 

cada unha. 

Distingue e delimita de forma 

imprecisa e con erros as etapas  

do latín, e con moitas incorrec-

cións  describe as súas caracte-

rísticas. 

Distingue e delimita con algu-

nhas imprecisións as etapas  do 

latín, e con algunha incorrec-

ción describe as súas caracte-

rísticas. 

Distingue e delimita as etapas  

do latín con certa precisión e 

sen axuda, e con bastante co-

rrección recoñece  e distingue 

as súas características. 

Distingue e delimita con moita 

precisión as etapas  do latín, 

recoñece  e con moita correc-

ción distingue as súas caracte-

rísticas. 

LAB1.6.1Identifica as linguas 

romances faladas hoxe en día 

Non é capaz de situar nun ma-

pa as linguas romances faladas 

Sitúa con imprecisións nun 

mapa as linguas romances fa-

Sitúa con algún erro nun mapa 

as linguas romances faladas no 

Sitúa correctamente nun mapa 

as linguas romances faladas no 
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no mundo, delimitando nun 

mapa as zonas nas que se utili-

zan. 

no mundo. ladas no mundo. mundo. mundo. 

LAB1.7.1Identifica e diferenza 

entre palabras patrimoniais  

cultismos  e semicultismos, e 

relaciónaos co termo de orixe. 

Amosa importantes dificulta-

des para explicar e ilustrar a 

diferenza entre palabras pa-

trimoniais, cultismos e semicul-

tismos. E non é capaz de rela-

cionalos co termo de orixe.  

Explica e ilustra con axuda a 

diferenza entre palabras pa-

trimoniais, cultismos e semicul-

tismos. A veces é capaz de re-

lacionalos co termo de orixe. 

Explica e ilustra con certo gra-

do de autonomía e precisión a 

diferenza entre palabras pa-

trimoniais, cultismos e semicul-

tismos. Ademais é capaz de 

relacionalos co termo de orixe. 

Explica e ilustra con moita faci-

lidade a diferenza entre pala-

bras patrimoniais, cultismos e 

semicultismos. Ademais é capaz 

de relacionalos con moita preci-

sión co termo de orixe 

LAB1.8.1Realiza evolucións de 

termos latinos ao galego e ao 

castelán, aplicando as regras 

fonéticas de evolución. 

Realiza, amosando dificultades 

e necesitando apoio, evolu-

cións de termos latinos ao ga-

lego e ao castelán, aplicando as 

regras fonéticas de evolución. 

Realiza amosando dificultades 

evolucións de termos latinos 

ao galego e ao castelán, apli-

cando as regras fonéticas de 

evolución. 

Realiza con destreza evolucións 

de termos latinos ao galego e 

ao castelán, aplicando as re-

gras fonéticas de evolución. 

Realiza con moita destreza evo-

lucións de termos latinos ao 

galego e ao castelán, aplicando 

as regras fonéticas de evolu-

ción. 

LAB1.9.1Recoñece os distintos 

criterios para clasificar as lin-

guas e sabe poñer exemplos. 

Descoñece totalmente os crite-

rios de clasificación de linguas. 

Coñece, aínda que comete 

erros, os criterios de clasifica-

ción de linguas. 

Coñece e apenas comete erros 

nos criterios de clasificación de 

linguas. 

Coñece con moita precisión, os 

criterios de clasificación de lin-

guas. 

 

SISTEMA DE LINGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

LAB2.1.1Recoñece tipos de Recoñece tipos de escritura e Recoñece tipos de escritura e Recoñece tipos de escritura e Recoñece tipos de escritura e 
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escritura e clasifícaos conforme 

a súa natureza e función. 

clasifícaos con moitas incorrec-

cións. 

clasifícaos con algunhas inco-

rreccións. 

clasifícaos con bastante correc-

ción. 

clasifícaos con moita corrección. 

LAB2.2.1Explica a orixe do al-

fabeto de diferentes linguas 

partindo do alfabeto, sinalando 

as principais adaptacións que 

se producen en cada unha de-

las. 

Explica con dificultades e nece-

sitando apoio a orixe do alfabe-

to latino e cústalle relacionala 

coa orixe do alfabeto das dife-

rentes linguas. 

Explica con certa dificultade a 

orixe do alfabeto latino e rela-

ciónaa con apoio coa orixe do 

alfabeto das diferentes linguas. 

Explica a orixe do alfabeto lati-

no e cústalle un pouco relacio-

nala coa orixe do alfabeto das 

diferentes linguas. 

Explica a orixe do alfabeto lati-

no e relaciónaa moi facilmente 

coa orixe do alfabeto das dife-

rentes linguas. 

LAB2.3.1Recoñece os diferen-

tes tipos de alfabetos usados 

actualmente en Europa e rela-

ciona cada un coas linguas que 

os empregan. 

Recoñece con moita impreci-

sión os alfabetos usados en 

Europa e as linguas que os uti-

lizan. 

Recoñece con algún erro os 

alfabetos usados en Europa e 

as linguas que os utilizan. 

Recoñece sen erros os alfabe-

tos usados en Europa e as lin-

guas que os utilizan, aínda que 

se confunde de vez en cando. 

Recoñece sen erros os alfabetos 

usados en Europa e as linguas 

que os utilizan, e non se con-

funde nunca. 

LAB2.4.1Le en voz alta textos 

latinos de certa extensión coa 

pronuncia correcta. 

Aplica con moita imprecisión as 

normas fonéticas para pronun-

ciar e acentuar correctamente 

textos latinos. 

Aplica con algunhas impreci-

sións as normas fonéticas para 

pronunciar e acentuar correc-

tamente textos latinos. 

Aplica con bastante precisión 

as normas fonéticas para pro-

nunciar e acentuar correcta-

mente textos latinos. 

Aplica con moita precisión as 

normas fonéticas para pronun-

ciar e acentuar correctamente 

textos latinos. 

 

MORFOLOXÍA 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 
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LAB3.1.1Descompón palabras 

nos seus formantes, sinalando 

e diferenciando lexemas e mor-

femas, e servíndose destes 

para identificar desinencias e 

explicar o concepto de flexión 

e paradigma. 

Identifica e distingue con moi-

tas incorreccións  en palabras 

propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando con 

imprecisións importantes le-

xemas e morfemas, e buscando 

sempre con axuda outras pala-

bras nas que estean presentes. 

Identifica e distingue con algu-

nhas incorreccións  en palabras 

propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando con 

algunhas imprecisións lexemas 

e morfemas, e buscando con 

axuda outras palabras nas que 

estean presentes. 

Identifica e distingue con bas-

tante corrección e exactitude  

en palabras propostas os seus 

formantes, sinalando e dife-

renciando con certa precisión 

lexemas e morfemas, e bus-

cando con pouca axuda outras 

palabras nas que estean pre-

sentes. 

Identifica e distingue con moita 

corrección e exactitude  en pa-

labras propostas os seus for-

mantes, sinalando e diferen-

ciando de forma precisa lexe-

mas e morfemas, e buscando 

por iniciativa propia outras pa-

labras nas que estean presen-

tes. 

LAB3.2.1Distingue palabras 

variables e invariables, explica 

os trazos que permiten identi-

ficalas e define criterios para 

clasificalas. 

Distingue con moita impreci-

sión palabras variables e inva-

riables, explica con dificultade 

os trazos que permiten identi-

ficalas e define de xeito moi 

elemental criterios para clasifi-

calas. 

Distingue con algunhas impre-

cisións palabras variables e 

invariables, explica de forma 

razoada os trazos que permiten 

identificalas e define de xeito 

bastante elemental criterios 

para clasificalas. 

Distingue con bastante preci-

sión palabras variables e inva-

riables, explica con razoamen-

tos coherentes os trazos que 

permiten identificalas e define 

con bastante corrección crite-

rios para clasificalas.  

Distingue con moita precisión 

palabras variables e invariables, 

explica con razoamentos moi 

coherentes os trazos que permi-

ten identificalas e define con 

moita corrección criterios para 

clasificalas.  

LAB3.3.1Define o concepto de 

declinación e conxugación. 

Ten moitas dificultades para 

definir o concepto de declina-

ción e conxugación. 

Define con incorrección o con-

cepto de declinación e conxu-

gación. 

Define correctamente o con-

cepto de declinación e conxu-

gación. 

Define con moita corrección e 

claridade o concepto de decli-

nación e conxugación. 

LAB3.4.1Enuncia correctamen-

te substantivos, adxectivos e 

pronomes en latín, distinguín-

doos a partir do seu enunciado 

e clasificándoos segundo a súa 

Enuncia con moitas incorrec-

cións  os diferentes tipos de 

palabras en latín e comprende 

sen un razoamento ordenado o 

concepto de flexión nominal. 

Enuncia con algunhas incorrec-

cións  os diferentes tipos de 

palabras en latín e comprende 

de xeito razoado o concepto de 

flexión nominal. 

Enuncia con bastante correc-

ción e exactitude  os diferentes 

tipos de palabras en latín e 

comprende de xeito razoado o 

concepto de flexión nominal. 

Enuncia con moita corrección e 

exactitude  os diferentes tipos 

de palabras en latín e compren-

de con razoamentos coherentes 

o concepto de flexión nominal. 
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categoría e a súa declinación.  

LAB3.4.2Declina palabras e 

sintagmas en concordancia, 

aplicando correctamente para 

cada palabra o paradigma de 

flexión correspondente. 

Declina, amosando dificultades 

e necesitando apoio, palabras e 

sintagmas en concordancia, 

aplicando con dificultades o 

paradigma de flexión corres-

pondente. 

Declina, amosando algunhas 

dificultades, palabras e sintag-

mas en concordancia, aplican-

do o paradigma de flexión co-

rrespondente. 

Declina con destreza palabras e 

sintagmas en concordancia, 

aplicando o paradigma de fle-

xión correspondente. 

Declina con destreza e con moi-

ta autonomía palabras e sin-

tagmas en concordancia, apli-

cando o paradigma de flexión 

correspondente. 

LAB3.5.1Identifica as distintas 

conxugacións verbais latinas e 

clasifica os verbos segundo a 

súa conxugación a partir do seu 

enunciado. 

Clasifica os verbos polo enun-

ciado con moitas incorreccións  

e describe sen un razoamento 

ordenado os trazos dos mode-

los de flexión verbal. 

Clasifica os verbos polo enun-

ciado con algunhas incorrec-

cións  e describe de xeito razo-

ado os trazos dos modelos de 

flexión verbal. 

Clasifica os verbos polo enun-

ciado con corrección  case 

sempre e describe de  xeito 

razoado os trazos dos modelos 

de flexión verbal. 

Clasifica os verbos polo enun-

ciado con moita corrección  e 

exactitude, e describe con razo-

amentos coherentes os trazos 

dos modelos de flexión verbal. 

LAB3.5.2Coñece e identifica as 

formas que compoñen o enun-

ciado dos verbos de paradig-

mas regulares e recoñece a 

partir destas os modelos de 

conxugación. 

Coñece e identifica as formas 

que compoñen o enunciado 

dos verbos de paradigmas re-

gulares con moitas incorrec-

cións polo que recoñece con 

dificultade a partir destas os 

modelos de conxugación. 

Coñece e identifica as formas 

que compoñen o enunciado 

dos verbos de paradigmas re-

gulares con algunha incorrec-

ción e recoñece con algún erro 

a partir destas os modelos de 

conxugación. 

Coñece e identifica as formas 

que compoñen o enunciado 

dos verbos de paradigmas re-

gulares con corrección e reco-

ñece case sempre a partir des-

tas os modelos de conxuga-

ción. 

Coñece e identifica as formas 

que compoñen o enunciado dos 

verbos de paradigmas regulares 

con moita corrección e recoñe-

ce sempre adecuadamente a 

partir destas os modelos de 

conxugación. 

LAB3.6.1Identifica correcta-
mente as principais formas de-
rivadas de cada un dos temas 
verbais latinos: en voz activa o 
modo indicativo tanto do tema 
de presente coma do tema de 

Conxuga e identifica os tempos 
verbais máis frecuentes amo-
sando dificultades e necesitan-
do apoio, tanto en voz activa 
coma en voz pasiva. 

Conxuga e identifica os tempos 
verbais máis frecuentes amo-
sando certas dificultades á hora 
de diferenciar o tema de pre-
sente do de perfecto. 

Conxuga e identifica con des-
treza os tempos verbais máis 
frecuentes tanto en voz activa 
coma en pasiva. 

Conxuga e identifica con destre-
za os tempos verbais máis fre-
cuentes tanto en voz activa co-
ma en pasiva. 
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perfecto; en voz pasiva, o pre-
sente, o pretérito imperfecto e o 
pretérito perfecto de indicativo. 

LAB3.6.2Cambia de voz as for-

mas dos tempos verbais do 

presente, pretérito imperfecto, 

futuro imperfecto e pretérito 

perfecto de indicativo. 

Cambia de voz con moita difi-

cultade e sempre con axuda as 

formas verbais destes tempos. 

Cambia de voz con algunha 

dificultade e con axuda as for-

mas verbais propostas. 

Cambia de voz con bastante 

precisión as formas verbais 

propostas.  

Cambia de voz con moita preci-

sión as formas verbais propos-

tas. 

LAB3.6.3Identifica formas non  

persoais do verbo,  como o 

infinitivo de presente activo e o 

participio de perfecto. 

Distingue con moita impreci-

sión formas non persoais dos 

verbos (infinitivo de presente 

activo e participio de perfecto). 

Distingue con algunhas impre-

cisións formas non persoais 

dos verbos (infinitivo de pre-

sente activo e participio de 

perfecto). 

Distingue con bastante preci-

sión formas non persoais dos 

verbos (infinitivo de presente 

activo e participio de perfecto). 

Distingue con moita precisión 

formas non persoais dos verbos 

(infinitivo de presente activo e 

participio de perfecto). 

LAB3.6.4Traduce correctamen-

te ao galego e ao castelán for-

mas verbais latinas. 

Traduce con moitas incorrec-

cións ao galego e ao castelán 

formas verbais latinas. 

Traduce con algunhas incorrec-

cións ao galego e ao castelán 

formas verbais latinas. 

Traduce con bastante correc-

ción ao galego e ao castelán 

formas verbais latinas. 

Traduce con corrección ao gale-

go e ao castelán formas verbais 

latinas. 

 

SINTAXE 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

LAB4.1.1Analiza morfoloxica-

mente e sintacticamente frases 

e textos adaptados identifican-

Analiza morfoloxicamente e 

sintacticamente frases e textos 

de dificultade graduada sen 

Analiza morfoloxicamente e 

sintacticamente frases e textos 

de dificultade graduada con 

Analiza morfoloxicamente e 

sintacticamente frases e textos 

de dificultade graduada con 

Analiza morfoloxicamente e 

sintacticamente frases e textos 

de dificultade graduada con 
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do correctamente as categorías 

gramaticais presentes nas pa-

labras con flexión e explicando 

as funcións que realizan na 

oración. 

adecuación nin propiedade, 

amosando dificultades e nece-

sitando apoio para as categorí-

as gramaticais e explicar as 

funcións que realizan na ora-

ción. 

certa adecuación e propiedade, 

amosando algunhas dificulta-

des para identificar as catego-

rías gramaticais e explicar as 

funcións que realizan na ora-

ción. 

bastante adecuación e propie-

dade, amosando destreza para 

identificar as categorías grama-

ticais e explicar as funcións que 

realizan na oración. 

moita adecuación e propiedade, 

amosando destreza para identi-

ficar as categorías gramaticais e 

explicar as funcións que realizan 

na oración. 

LAB4.2.1Enumera correcta-

mente os nomes dos casos que 

existen na flexión nominal e 

pronominal latina, e explica as 

súas funcións dentro da ora-

ción. 

Enumera con moitas incorrec-

cións os nomes dos casos e 

explica xeralmente con pouca 

coherencia as funcións que 

realizan. 

Enumera con bastante correc-

ción os nomes dos casos e ex-

plica xeralmente con coheren-

cia as funcións que realizan. 

Enumera con corrección os 

nomes dos casos e explica con 

coherencia as funcións que 

realizan. 

Enumera con moita corrección 

e exactitude os nomes dos ca-

sos e explica con moita cohe-

rencia as funcións que realizan. 

LAB4.2.2Traduce correctamen-

te á súa lingua os casos latinos 

presentes nos textos e redacta 

en lingua latina pequenas fra-

ses onde practica o seu uso. 

Traduce con moitas incorrec-

cións os casos latinos e redacta 

con moitas dificultades peque-

nas frases en latín para practi-

car o seu uso. 

Traduce con algunhas incorrec-

cións os casos latinos e redacta 

con dificultades pequenas fra-

ses en latín para practicar o seu 

uso. 

Traduce sen incorreccións os 

casos latinos e redacta sendifi-

cultades pequenas frases en 

latín para practicar o seu uso. 

Traduce moi correctamente os 

casos latinos e redacta de forma 

moi precisa pequenas frases en 

latín para practicar o seu uso. 

LAB4.3.1Recoñece nos textos 

as regras e a concordancia lati-

na e redacta en lingua latina 

pequenas frases onde practica 

o seu uso. 

Non recoñece as regras e a 

concordancia latina e ten moi-

tas dificultades para redactar 

en latín pequenas frases. 

Recoñece as regras e a concor-

dancia latina, pero ten dificul-

tades para redactar en latín 

pequenas frases. 

Recoñece as regras e a concor-

dancia latina, e non ten dificul-

tades para redactar en latín 

pequenas frases. 

Recoñece as regras e a concor-

dancia latina, e redacta correc-

tamente en latín pequenas fra-

ses. 

LAB4.4.1Compara e clasifica 

diferentes tipos de oracións 

Compara e clasifica con impre-

cisións importantes tipos de 

Compara e clasifica con algu-

nhas imprecisións tipos de ora-

Compara e clasifica con preci-

sión tipos de oracións simples, 

Compara e clasifica de xeito moi 

preciso tipos de oracións sim-



37 

simples, e identica as súas ca-

racterísticas. 

oracións simples, explicando 

xeralmente con pouca cohe-

rencia en que consisten as súas 

características. 

cións simples, explicando con 

coherencia en que consisten as 

súas características. 

explicando con bastante cohe-

rencia en que consisten as súas 

características. 

ples, explicando con moita co-

herencia en que consisten as 

súas características. 

LAB4.5.1Compara e clasifica 

diferentes tipos de oracións 

compostas, diferenciándoas  

das oracións simples.  

Compara e clasifica, de forma 

imprecisa e con erros, diferen-

tes tipos de oracións compos-

tas manifestando dificultades 

para diferencialas das oracións 

simples. 

Compara e clasifica, de forma 

algo imprecisa, diferentes tipos 

de oracións compostas mani-

festando algunha dificultade 

para diferencialas das oracións 

simples. 

Compara e clasifica diferentes 

tipos de oracións compostas 

diferenciándoas das oracións 

simples. 

Compara e clasifica con moita 

precisión diferentes tipos de 

oracións compostas diferen-

ciándoas das oracións simples. 

LAB4.6.1Recoñece, dentro de 

frases e textos sinxelos, as as 

construcións de infinitivo e 

participio máis transparentes, 

analizándoas e traducíndoas de 

forma correcta. 

Identifica con dificultade e 

sempre con axuda as constru-

cións de infinitivo e participio, 

analizándoas e traducíndoas de 

forma incorrecta. 

Identifica xeralmente sen axu-

da as construcións de infinitivo 

e participio, analizándoas e 

traducíndoas de forma correc-

ta, pero con axuda. 

Identifica xeralmente sen axu-

da as construcións de infinitivo 

e participio, analizándoas e 

traducíndoas de forma correc-

ta. 

Identifica de forma autónoma 

as construcións de infinitivo e 

participio, analizándoas e tra-

ducíndoas de forma moi correc-

ta. 

 

 

 

 

ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 
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LAB5.1.1Distingue as diferen-

tes etapas da historia de Roma, 

explicando os seus trazos esen-

ciais e as circunstancias que 

interveñen no paso de unhas a 

outras. 

Distingue con erros as diferen-

tes etapas da historia de Roma, 

explicando con desorde e inco-

herencias os seus trazos esen-

ciais e as circunstancias que 

interveñen no paso de unhas a 

outras. 

Distingue seguindo pautas as 

diferentes etapas da historia 

de Roma, explicando, moi pe-

gado ao guión, con orde e co-

herencia os seus trazos esen-

ciais e as circunstancias que 

interveñen no paso de unhas a 

outras. 

Distingue de xeito correcto as 

diferentes etapas da historia 

de Roma, explicando con orde 

e coherencia os seus trazos 

esenciais e as circunstancias 

que interveñen no paso de 

unhas a outras. 

Distingue moi correctamente as 

diferentes etapas da historia de 

Roma, explicando con orde e 

coherencia os seus trazos esen-

ciais e as circunstancias que 

interveñen no paso de unhas a 

outras. 

LAB5.1.2Sabe enmarcar de-

terminados feitos históricos no 

período histórico correspon-

dente. 

Enmarca con moita dificultade 

determinados feitos históricos 

no período histórico corres-

pondente. 

Enmarca con erros determina-

dos feitos históricos no período 

histórico correspondente. 

Enmarca sen erros determina-

dos feitos históricos no período 

histórico correspondente. 

Enmarca sen erros  e con gran 

precisión determinados feitos 

históricos no período histórico 

correspondente. 

LAB5.1.3Pode elaborar eixes 

cronolóxicos nos que se repre-

sentan fitos históricos relevan-

tes, consultando diferentes 

fontes de información. 

Elabora con desorde e incohe-

rencia eixes cronolóxicos nos 

que se representan fitos histó-

ricos relevantes, seleccionando 

información pouco pertinente 

e irrelevante en fontes diver-

sas. 

Elabora coa axuda dun guión 

de forma ordenada e coheren-

te eixes cronolóxicos nos que 

se representan fitos históricos 

destacados, seleccionando 

algunha información pertinen-

te e relevante en fontes diver-

sas. 

Elabora con certa autonomía 

de forma ordenada e coheren-

te eixes cronolóxicos nos que 

se representan fitos históricos 

importantes, seleccionando 

información pertinente e rele-

vante en fontes diversas. 

Elabora con autonomía de for-

ma ordenada e coherente eixes 

cronolóxicos nos que se repre-

sentan fitos históricos destaca-

dos, seleccionando información 

totalmente pertinente e rele-

vante en fontes diversas. 

LAB5.1.4Describe os principais 

fitos históricos e da civilización 

latina, explicando a grandes 

liñas as circunstanciasnas que 

teñen lugar e as súas principais 

Describe, con pouca precisión e 

incluso con erros a pesar de 

recibir axuda, os principais fitos 

históricos da civilización latina, 

e explica de forma imprecisa a 

Describe, con certa precisión e 

con axuda puntual,  os princi-

pais fitos históricos da civiliza-

ción latina, e analiza de forma 

imprecisa a súa influencia no 

Describe, con certa precisión e 

sen axuda,  os principais fitos 

históricos da civilización latina, 

e analiza con precisión a súa 

influencia no devir histórico 

Describe, con precisión e sen 

axuda,  os principais fitos histó-

ricos da civilización latina, e 

analiza con precisión e exacti-

tude a súa influencia no devir 
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consecuencias.  súa influencia no devir históri-

co posterior. 

devir histórico posterior. posterior. histórico posterior. 

LAB5.2.1Describe os trazos 

esenciais que caracterizan as 

sucesivas formas de organiza-

ción do sistema político roma-

no. 

Describe e compara, incluso 

con axuda, de xeito pouco per-

tinente e irrelevante os ele-

mentos que caracterizan as 

sucesivas formas de organiza-

ción do sistema político roma-

no. 

Describe e compara, con certa 

axuda, de xeito pertinente e 

relevante os elementos que 

caracterizan as sucesivas for-

mas de organización do siste-

ma político romano. 

Describe e compara, con certa 

autonomía, de xeito pertinente 

e relevante os elementos que 

caracterizan as sucesivas for-

mas de organización do siste-

ma político romano. 

Describe e compara, con auto-

nomía, de xeito pertinente e 

relevante os elementos que 

caracterizan as sucesivas formas 

de organización do sistema polí-

tico romano. 

LAB5.2.2Describe a organiza-

ción da sociedade romana, 

explicando as características 

das clases sociais e os papeis 

asignados a cada unha delas, 

comparándoos cos actuais. 

Describe con desorde e incohe-

rencias a organización e a evo-

lución da sociedade romana, 

manifestando dificultades para 

explicar as características das 

clases sociais e os papeis asig-

nados a cada unha, relacionan-

do tamén con dificultade estes 

aspectos e comparándoos cos 

actuais. 

Describe con certo orde e co-

herencia a organización e a 

evolución da sociedade roma-

na, explicando con axuda as 

características das clases so-

ciais e os papeis asignados a 

cada unha, relacionando con 

pouca dificultade estes aspec-

tos e comparándoos cos ac-

tuais. 

Describe con orde e coherencia 

a organización e a evolución da 

sociedade romana, explicando 

as características das clases 

sociais e os papeis asignados a 

cada unha, relacionando con 

certa autonomía estes aspec-

tos e comparándoos cos ac-

tuais. 

Describe totalmente con orde e 

coherencia a organización e a 

evolución da sociedade romana, 

explicando as características das 

clases sociais e os papeis asig-

nados a cada unha, relacionan-

do adecuadamente estes aspec-

tos  e comparándoos cos ac-

tuais. 

LAB5.3.1Identifica e explica os 

diferentes papeis que desem-

peñan dentro da familia cada 

un dos seus membros, anali-

zando a través deles, estereo-

tipos culturais da época e com-

Ten moitas dificultades para 

explicar os papeis dos mem-

bros da familia e para analizar 

estereotipos culturais da época 

e comparalos cos actuais. 

Ten algunha dificultade para 

explicar os papeis dos mem-

bros da familia e para analizar 

estereotipos culturais da época 

e comparalos cos actuais. 

Non ten dificultades para expli-

car os papeis dos membros da 

familia e para analizar estereo-

tipos culturais da época e com-

paralos cos actuais. 

Explica moi ben e con autono-

mía os papeis dos membros da 

familia e para analizar estereo-

tipos culturais da época e com-

paralos cos actuais. 
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parándoos cos actuais. 

LAB5.4.1Identifica os principais 

deuses, semideuses e heroes 

da mitoloxía grecolatina, sina-

lando os trazos que os caracte-

rizan,  e establecendo relacións 

entre os deuses máis impor-

tantes. 

Identifica con moitas incorrec-

cións  os principais deuses, 

semideuses e heroes da mito-

loxía grecolatina, sinalando de 

xeito parcial e sen orden os 

trazos que os caracterizan, 

explicando con imprecisións 

importantes e con pouca cohe-

rencia relacións entre os deu-

ses. 

Identifica con algunhas inco-

rreccións  os principais deuses, 

semideuses e heroes da mito-

loxía grecolatina, sinalando de 

xeito parcial os trazos que os 

caracterizan, explicando con 

imprecisións as relacións entre 

os deuses. 

Identifica con bastante correc-

ción e exactitude os principais 

deuses, semideuses e heroes 

da mitoloxía grecolatina, sina-

lando os trazos que os caracte-

rizan e explicando con preci-

sión e con coherencia relacións 

entre os deuses. 

Identifica con moita corrección 

e exactitude os principais deu-

ses, semideuses e heroes da 

mitoloxía grecolatina, sinalando 

os trazos que os caracterizan, 

explicando con precisión e con 

moita coherencia relacións en-

tre os deuses. 

LAB5.4.2Identifica deuses, se-

mideuses e heroes dentro do 

imaxinario mítico, e explica os 

principais aspectos que dife-

rencian uns dos outros. 

Identifica dentro do imaxinario 

mítico a deuses, semideuses e 

heroes con pouca precisión e 

con erros, explicando con moi-

tas incorreccións e de xeito 

parcial os principais aspectos 

que diferencian uns dos outros. 

Identifica dentro do imaxinario 

mítico a deuses, semideuses e 

heroes con certa precisión e 

axuda puntual, explicando con 

algunhas incorreccións os prin-

cipais aspectos que diferencian 

uns dos outros. 

Identifica dentro do imaxinario 

mítico a deuses, semideuses e 

heroes con certa precisión e 

sen axuda, explicando con bas-

tante corrección e exactitude 

os principais aspectos que dife-

rencian uns dos outros. 

Identifica dentro do imaxinario 

mítico a deuses, semideuses e 

heroes con precisión e sen axu-

da, explicando con moita co-

rrección e exactitude os princi-

pais aspectos que diferencian 

uns dos outros. 

LAB5.5.1Recoñece e ilustra con 

exemplos a pervivencia do mí-

tico e a figura do heroe na nosa 

cultura, sinalando as semellan-

zas e as principais diferenzas 

que se observan entre ambos 

Sinala, de forma imprecisa e 

con erros, semellanzas e dife-

renzas e a pervivencia  dos 

mitos e a figura do heroe. 

Sinala, de forma imprecisa, 

semellanzas,diferenzas e a per-

vivencia  dos mitos e a figura 

do heroe. 

Sinala semellanzas, diferenzas 

e a pervivencia  dos mitos e a 

figura do heroe. 

Sinala detalladamente seme-

llanzas, diferenzas e a perviven-

cia  dos mitos e a figura do he-

roe. 
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tratamentoa. 

LAB5.6.1Distingue os tipos de 

vivenda empregados en Roma. 

Distingue con moitas incorrec-

cións as vivendas de Roma. 

Distingue con algunhas inco-

rreccións as vivendas de Roma. 

Distingue con bastante correc-

ción e exactitude as vivendas 

de Roma. 

Distingue con moita corrección 

e exactitude as vivendas de 

Roma. 

LAB5.6.2Describe os elementos 

que integraban a alimentación 

romana e compáraa coa ali-

mentación e modos de vida 

actuais, sinalando semellanzas 

e diferenzas. 

Describe de forma imprecisa e 

con erros a alimentación ro-

mana e compáraa coa alimen-

tación e modos de vida actuais, 

sinalando semellanzas e dife-

renzas de forma moi imprecisa. 

Describe de forma imprecisa a 

alimentación romana e compá-

raa coa alimentación e modos 

de vida actuais, sinalando se-

mellanzas e diferenzas. 

Describe con bastante preci-

sión a alimentación romana e 

compáraa coa alimentación e 

modos de vida actuais, sina-

lando semellanzas e diferenzas. 

Describe con moita precisión a 

alimentación romana e compá-

raa coa alimentación e modos 

de vida actuais, sinalando de 

forma precisa semellanzas e 

diferenzas. 

LAB5.6.3Describe o modo de 

vestir en Roma e compárao co 

de hoxe en día, sinalando se-

mellanzas e diferenzas. 

Describe, de forma imprecisa e 

con erros o modo de vestir en 

Roma e compárao co de hoxe 

en día con moitas imprecisións. 

Describe, de forma imprecisa, 

erros o modo de vestir en Ro-

ma e compárao co de hoxe en 

día con algunha imprecisión. 

Describe de forma precisa o 

modo de vestir en Roma e 

compárao co de hoxe en día 

sen apenas erros. 

Describe de forma moi precisa e 

con detalles o modo de vestir 

en Roma e compárao co de ho-

xe en día sen erros. 

LAB5.6.4Analiza as normas de 

hixiene persoal, os peiteados e 

a cosmética no mundo antigo e 

contrástaos cos da actualidade. 

Analiza de forma imprecisa e 

con erros  as normas de hixiene 

persoal, os peiteados e a cos-

mética no mundo antigo e con-

trástaos cos da actualidade 

cometendo bastantes erros. 

Analiza de forma imprecisa  as 

normas de hixiene persoal, os 

peiteados e a cosmética no 

mundo antigo e contrástaos 

cos da actualidade cometendo 

algún erro. 

Analiza de forma precisa as 

normas de hixiene persoal, os 

peiteados e a cosmética no 

mundo antigo e contrástaos 

cos da actualidade sen cometer 

apenas erros. 

Analiza de forma precisa as 

normas de hixiene persoal, os 

peiteados e a cosmética no 

mundo antigo e contrástaos cos 

da actualidade sen cometer  

erros. 

LAB5.7.1Describe as caracterís-

ticas dos diferentes tipos de 

espectáculos públicos celebra-

Comete erros ao describir os 

tipos de espectáculos públicos 

Describe de forma correcta  os 

tipos de espectáculos públicos 

Describe moi correctamente os 

tipos de espectáculos públicos 

Explica con moito detallismo os 

tipos de espectáculos públicos e 
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dos no teatro, circo e anfitea-

tro e valora a súa pervivencia 

no mundo actual. 

e a súa pervivencia actual. e a súa pervivencia actual. e a súa pervivencia actual. a súa pervivencia actual. 

LAB5.7.2Sitúa nun mapa os 

teatros, circos e anfiteatros 

máis importantes conservados. 

Sitúa de forma imprecisa e con 

erros  nun mapa os teatros, 

circos e anfiteatros máis im-

portantes conservados. 

Sitúa con algunha incorrección 

os teatros, circos e anfiteatros 

máis importantes conservados.  

Sitúa con bastante precisión os 

os teatros, circos e anfiteatros 

máis importantes conservados. 

Localiza con moita precisión os 

os teatros, circos e anfiteatros 

máis importantes conservados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTOS 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

LAB6.1.1Utiliza adecuadamen-

te a análise morfolóxica e sin-

táctica de frases e textos de 

dificultade graduada adaptados 

Utiliza con moitas incorrec-

cións a análise morfolóxica e 

sintáctica de frases e textos de 

dificultade graduada para efec-

Utiliza con algunhas incorrec-

cións a análise morfolóxica e 

sintáctica de frases e textos de 

dificultade graduada para efec-

Utiliza con bastante corrección 

e exactitude a análise morfoló-

xica e sintáctica de frases e  

textos de dificultade graduada 

Utiliza con moita corrección e 

exactitude a análise morfolóxica 

e sintáctica de frases e  textos 

de dificultade graduada para 
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para efectuar correctamente a 

súa tradución ou retroversión. 

tuar correctamente a súa tra-

dución ou retroversión. 

tuar correctamente a súa tra-

dución ou retroversión. 

para efectuar correctamente a 

súa tradución ou retroversión. 

efectuar correctamente a súa 

tradución ou retroversión. 

LAB6.2.1Utiliza mecanismos de 

inferencia para comprender 

textos de xeito global, relacio-

nando estruturas latinas con 

outras equivalentes nas linguas 

que coñece. 

Utiliza sen adecuación nin pro-

piedade mecanismos de infe-

rencia para comprender textos 

de xeito global e relaciona con 

dificultade e sempre con axuda 

estruturas latinas con outras 

equivalentes nas linguas que 

coñece. 

Utiliza con certa adecuación e 

propiedade mecanismos de 

inferencia para comprender 

textos de xeito global e rela-

ciona con axuda estruturas 

latinas con outras equivalentes 

nas linguas que coñece. 

Utiliza con bastante adecua-

ción e propiedade mecanismos 

de inferencia para comprender 

textos de xeito global e rela-

ciona xeralmente sen axuda 

estruturas latinas con outras 

equivalentes nas linguas que 

coñece.  

Utiliza con moita adecuación e 

propiedade mecanismos de 

inferencia para comprender 

textos de xeito global e relacio-

na de forma autónoma estrutu-

ras latinas con outras equiva-

lentes nas linguas que coñece. 

LAB6.3.1Utiliza de forma co-

rrecta os manuais e o diciona-

rio, analizando a información 

que proporcionan para traducir 

pequenos textos. 

Utiliza con moitas dificultades 

os manuais e o dicionario, non 

sendo capaz de analizar correc-

tamente a información que 

proporcionan para traducir 

pequenos textos. 

Utiliza con dificultade os ma-

nuais e o dicionario, sendo 

capaz de analizar correctamen-

te a información que propor-

cionan para traducir pequenos 

textos cunha pequena axuda. 

Utiliza sen dificultade os ma-

nuais e o dicionario, sendo 

capaz de analizar correctamen-

te a información que propor-

cionan para traducir pequenos 

textos sen axuda. 

Utiliza sen dificultade e con au-

tonomía os manuais e o dicio-

nario, sendo capaz de analizar 

correctamente a información 

que proporcionan para traducir 

de forma correcta pequenos 

textos sen axuda. 

LAB6.4.1Realiza  comentarios 

sobre determinados aspectos 

culturais dos textos seleccio-

nados, aplicando para iso os 

coñecementos adquiridos pre-

viamente nesta ou noutras 

materias. 

Realiza comentarios de forma 

imprecisa e con erros sobre  os 

aspectos culturais presentes 

neles, manifestando dificulta-

des conceptuais para aplicar os 

coñecementos adquiridos pre-

viamente nesta ou noutras 

Realiza comentarios con certa 

imprecisión sobre os aspectos 

culturais presentes neles, ma-

nifestando xeneralidades vagas 

para aplicar os coñecementos 

adquiridos previamente nesta 

ou noutras materias. 

Realiza comentarios con bas-

tante precisión sobre os aspec-

tos culturais presentes neles, 

manifestando criterios xerais 

para aplicar os coñecementos 

adquiridos previamente nesta 

ou noutras materias. 

Realiza comentarios con moita  

precisión sobre os aspectos 

culturais presentes neles, mani-

festando detalladamente crite-

rios precisos para aplicar os 

coñecementos adquiridos pre-

viamente nesta ou noutras ma-
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materias. terias. 

LAB6.4.2Elabora mapas con-

ceptuais e estruturais dos tex-

tos propostos, localizando o 

tema principal e distinguindo 

as súas partes. 

Elabora, incluso con axuda, 

mapas conceptuais e estrutu-

rais dos textos propostos con 

información pouco pertinente 

e irrelevante, con dificultades 

para localizar o tema principal 

e distinguir as súas partes. 

Elabora, con certa axuda, ma-

pas conceptuais e estruturais 

dos textos propostos con algu-

nha información pertinente e 

relevante, localizando de forma 

aproximada o tema principal e 

distinguindo as súas partes. 

Elabora con certa autonomía 

mapas conceptuais e estrutu-

rais dos textos propostos con 

información pertinente e rele-

vante, localizando o tema prin-

cipal e distinguindo as súas 

partes. 

Elabora con completa autono-

mía mapas conceptuais e estru-

turais dos textos propostos con 

información pertinente e rele-

vante, localizando o tema prin-

cipal e distinguindo as súas par-

tes. 

LAB6.5.1Redacta frases sinxe-

las ou pequenos textos en latín 

sobre un tema proposto. 

Non é capaz de redactar frases 

sinxelas ou pequenos textos en 

latín sobre un tema proposto. 

Redacta con axuda frases sin-

xelas ou pequenos textos en 

latín sobre un tema proposto. 

Redacta sen axuda frases sinxe-

las ou pequenos textos en latín 

sobre un tema proposto. 

Redacta de forma autónoma e 

sen erros frases sinxelas ou pe-

quenos textos en latín sobre un 

tema proposto. 

LAB6.6.1Mantén un sinxelo 

diálogo en latín sobre a base 

dun tema previamente acorda-

do. 

Ten moitas dificultades e sen 

axuda non é capaz de manter 

sinxelo diálogo en latín sobre a 

base dun tema previamente 

acordado. 

Ten dificultades e cunha pe-

quena axuda  é capaz de man-

ter sinxelo diálogo en latín so-

bre a base dun tema previa-

mente acordado. 

Non ten dificultades e cunha 

pequena axuda  é capaz de 

manter sinxelo diálogo en latín 

sobre a base dun tema previa-

mente acordado. 

Non ten dificultades e sen axu-

da  é capaz de manter sinxelo 

diálogo en latín sobre a base 

dun tema previamente acorda-

do. 

 

 

LÉXICO 

Indicadores Niveis de desempeño 
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0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

LAB7.1.1Deduce o significado 

de termos latinos non estuda-

dos partindo do contexto ou de 

palabras da lingua propia ou 

doutras que coñece. 

Deduce de forma imprecisa e 

con erros o significado de ter-

mos latinos non estudados 

partindo do contexto ou de 

palabras da lingua propia ou 

doutras que coñece. 

Deduce de forma algo impreci-

sa o significado de termos lati-

nos non estudados partindo do 

contexto ou de palabras da 

lingua propia ou doutras que 

coñece. 

Deduce con bastante precisión 

o significado de termos latinos 

non estudados partindo do 

contexto ou de palabras da 

lingua propia ou doutras que 

coñece. 

Deduce con moita precisión o 

significado de termos latinos 

non estudados partindo do con-

texto ou de palabras da lingua 

propia ou doutras que coñece. 

LAB7.1.2Identifica e explica as 

palabras transparentes e de 

maior frecuencia. 

Identifica e explica con pouca 

precisión e incluso con erros as 

palabras transparentes e de 

maior frecuencia. 

Identifica e explica con certa 

precisión e axuda puntual as 

palabras transparentes e de 

maior frecuencia. 

Identifica e explica con certa 

precisión e sen axuda as pala-

bras transparentes e de maior 

frecuencia. 

Identifica e explica con preci-

sión e sen axuda as palabras 

transparentes e de maior fre-

cuencia. 

LAB7.2.1Identifica e explica os 

principais prefixos e sufixos, 

analizando a súa pervivencia na 

propia lingua.  

Identifica con dificultade e 

sempre con axuda os principais 

prefixos e sufixos, analizando a 

súa pervivencia na propia lin-

gua con moitas dificultades. 

Identifica con axuda os princi-

pais prefixos e sufixos, anali-

zando a súa pervivencia na 

propia lingua cometendo algún 

erro. 

Identifica sen axuda os princi-

pais prefixos e sufixos, anali-

zando a súa pervivencia na 

propia lingua cometendo algún 

erro. 

Identifica sen axuda e con auto-

nomía os principais prefixos e 

sufixos, analizando a súa pervi-

vencia na propia lingua sen co-

meter erros. 

LAB7.3.1Identifica a etimoloxía 

de palabras de léxico común da 

lingua propia e explica a partir 

desta o seu significado. 

Identifica con dificultade e 

sempre con axuda palabras do 

léxico común da lingua propia 

e explica a partir desta o seu 

significado con moitos proble-

mas. 

Identifica con dificultade e a 

veces con axuda palabras do 

léxico común da lingua propia 

e explica a partir desta o seu 

significado. 

Identifica sen dificultade e a 

veces con axuda palabras do 

léxico común da lingua propia 

e explica a partir desta o seu 

significado. 

Identifica sen dificultade e sen 

axuda palabras do léxico común 

da lingua propia e explica a par-

tir desta o seu significado. 

LAB7.4.1Coñece o significado Coñece e emprega con pouca Coñece e emprega con certa Coñece e emprega con bastan- Coñece e emprega con moita 
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das principais locucións latinas 

de uso actual.  

adecuación e propiedade as 

principais locucións latinas de 

uso actual. 

adecuación e propiedade as 

principais locucións latinas de 

uso actual. 

te adecuación e propiedade as 

principais locucións latinas de 

uso actual. 

adecuación e propiedade as 

principais locucións latinas de 

uso actual. 

LAB7.4.2Sabe empregar locu-

cións latinas no seu contexto 

axeitado cando se expresa na 

súa propia lingua. 

Emprega con pouca adecua-

ción locucións latinas no seu 

contexto axeitado cando se 

expresa na súa propia lingua. 

Emprega con certa adecuación 

locucións latinas no seu con-

texto axeitado cando se expre-

sa na súa propia lingua. 

Emprega con  adecuación locu-

cións latinas no seu contexto 

axeitado cando se expresa na 

súa propia lingua. 

Emprega con moita adecuación 

locucións latinas no seu contex-

to axeitado cando se expresa na 

súa propia lingua. 

 

 

 

Neste cadro inténtase concretar na medida do posible o grao de consecución para cada un dos estándares de aprendizaxe, diferenciando catro 

niveis: o catro e o tres serían resultados claramente satisfactorios e o un indicaría a non consecución dos mínimos; o dous sería un nivel mínimo 

algo escaso. 

- 1: excelente. 

- 0,75: bo. 

- 0,5: suficiente con matices. Non se pode considerar satisfactorio en todos os estándares, especialmente nos de morfoloxía e sintaxe. É ne-

cesario distinguir entre os distintos estándares, pois uns son máis básicos que outros, e ter en conta a evolución experimentada polo alum-

no co paso do tempo. Para aclaralo cun exemplo: 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

Declina palabras e sintagmas en 

concordancia, aplicando correc-

Declina de forma imprecisa e 

con moitos erros palabras e 

Declina de forma algo imprecisa 

palabras e sintagmas en con-

Declina de forma precisa pala-

bras e sintagmas en concordan-

Declina de forma moi precisa e 

exacta palabras e sintagmas en 
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tamente para cada palabra o 

paradigma de flexión corres-

pondente. 

sintagmas en concordancia, 

aplicando para cada palabra o 

paradigma de flexión corres-

pondente con moita dificultade.  

cordancia, aplicando para cada 

palabra o paradigma de flexión 

correspondente con certa difi-

cultade.  

cia, aplicando para cada palabra 

o paradigma de flexión corres-

pondente sen dificultade.  

concordancia, aplicando para 

cada palabra o paradigma de 

flexión correspondente sen difi-

cultade.  

- 0.25: insuficiencia clarísima. 

- 0: non realiza nin entrega exercicios, traballos... 

4.2 LATÍN I 

 

 

 Latín I. 1º de bacha-

relato 
    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Temporaliza- 

ción 
Grao mínimo de 

consecución 
Proced.e instr. 

de avaliación. 

 Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances     

 I 
 p 

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

 LA1B1.1.1. Localiza nun mapa 
o marco xeográfico da lingua 
latina e a súa expansión, de-
limitando os seus ámbitos de 
influencia e colocando con 
precisión puntos xeográficos, 
cidades ou restos arqueolóxi-
cos coñecidos  pola súa rele-
vancia histórica. 

 CMCCT 
 CCEC 
 CSC 

 SET.  Localizar o 

nacemento e 

indicar a ex-

pansión do la-

tín. 

 Mapa sobre a 

expansión do 

latín, indica- 

cando restos 

arqueolóxicos 
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 g  B1.2. O indoeuropeo. Linguas indo-  
e u ropeas e familias lingüísticas. 

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

 LA1B1.2.1. Define o indoeuro-
peo e recoñece as linguas in-
doeuropeas e as súas familias, 
e delimita nun mapa a zona de 
orixe e as zonas de expansión. 

 CD 
 CAA 

 SET.  Definir indo- 

europeo e in-

dicar algunha 

familia. 

 Mapa e es-

quema das 

linguas indo- 

europeas. 

 n  B1.2. O indoeuropeo. Linguas indo- 
e u ropeas e familias lingüísticas. 

 B1.3. Agrupar as linguas indo-
europeas en familias lingüísti-
cas e localizalas 
 nun mapa. 

 LA1B1.3.1. Identifica as lin-
guas que se falan actualmente 
en Europa, 

diferenciando pola súa orixe en-
tre indoeuropeas e non in- doeu-
ropeas, clasifica as primei- ras 
en familias lingüísticas e de- limi-
ta nun mapa as zonas onde se 
utilizan. 

 CSC 
 CCEC 

 SET.  Clasificar as 

linguas indo- 

europeas en 

familias. 

 Mapa e es-

quema sobre 

as familias e 

linguas que se 

falan en Euro-

pa. 

 n 
 p 

 B1.3.  Linguas  de  España:  lin-
guas romances e non romances. 

 B1.4. Coñecer as orixes das 
linguas faladas en España, cla-
sificalas e localizalas nun ma-
pa, e delimitar o marco xeo-
gráfico das linguas ro- mances 
faladas no mundo, recoñecendo 
as súas características. 

 LA1B1.4.1. Identifica as lin-
guas que se falan en España, 
diferenciando pola súa orixe ro-
mances e non romances, locali-
za nun mapa as zonas onde se 
utilizan, delimi- ta o marco xeo-
gráfico das linguas romances 
faladas no mundo e recoñece 
as súas características. 

 CSC 
 CCEC 

 SET.  Coñecer as 

linguas que 

se falan en 

España e di-

ferenciar as 

romances das 

que non o 

son no mun-

do. 

 Mapa das lin-

guas roman-

ces no mundo. 

 d 
 g 
 p 
 h 

 B1.4. Orixe, evolución e etapas do 
latín. Palabras patrimoniais, cultis-
mos e semicultismos. 

 B1.5. Distinguir as principais 
etapas na evolución do latín e 
recoñecer e identificar pala-
bras patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 

 LA1B1.5.1. Distingue e delimita 
as etapas  do latín, recoñece  e 
distingue a partir do étimo lati-
no cultismos, semicultismos e 
termos patrimoniais, e explica 
as evolucións que se producen 
nun caso e no outro. 

 CCL 
 CAA 
 CMCCT 

 SET.  Recoñecer 

cultismos e 

termos patri-

moniais. 

 Esquema con 

exemplos so-

bre cultismos, 

semicultismos 

e termos pa-

trimoniais. 
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 LA1B1.5.2. Coñece exemplos 
de termos latinos que deron 
orixe tanto a unha palabra pa-
trimonial como a un cultismo, 
e sinala as diferenzas de uso 
e  significado entre ambos. 

 CCL  SET.  Recoñecer a 

orixe dalgúns 

termos cultos 

e patrimo-

niais. 

 Traballo sobre 

cultismos e 

palabras pa-

trimoniais. 

 LA1B1.5.3. Demostra a presen-
za do latín no século XXI en 
campos como a ciencia, a cul-
tura, a publicidade, os medios 
de comunicación, internet e as 
redes sociais. 

 CMCCT 
 CD 
 CCEC 

 SET.  Recoñecer 

termos latinos 

presentes na 

ciencia, publi- 

cidade... 

 Traballo sobre 

palabras lati-

nas na publici-

dade e na re-

de. 

 d 
 p 
 n 

 B1.5. Nocións básicas de evolución 
fonética, morfolóxica e semántica 
do latín ao galego e ao castelán. 

 B1.6. Coñecer e aplicar as 
regras fundamentais da evolu-
ción fonética, e recoñecer os 
procesos de evolución semán-
tica do latín ao galego e ao 
castelán partindo dos étimos la- 
tinos. 

 LA1B1.6.1. Realiza evolucións 
de termos latinos ao galego e 
ao castelán, aplicando as re-
gras fonéticas de evolución, e 
recoñece palabras da súa lin-
gua que sufriron procesos de 
evolución semántica. 

 CCL 
 CAA 

 OUT.  Coñecer pa-

labras do ga-

lego e caste-

lán que veñen 

do latín. 

 Traballo sobre 

a evolución de 

termos latinos 

a lingua pro-

pia. 

 Bloque 2. Sistema de lingua latina: elementos básicos     

 g  B2.1. Orixes da escritura. Sistemas 
de escritura. 

 B2.1. Recoñecer sistemas de 
escritura e distinguilos do alfa-
beto. 

 LAT1B2.1.1. Recoñece tipos 
de escritura e clasifícaos con-
sonte a súa natureza e a súa 
función, e describe os trazos 
que distinguen uns dos outros. 

 CD 
 CCEC 

 OUT.  Recoñecer 

diferentes sis-

temas de es-

critura. 

 Esquema so-

bre os distin-

tos alfabetos. 

 g  B2.2.  Orixe  e  evolución  do  alfabe-
to latino. 

 B2.2. Distinguir as fases da 
evolución do alfabeto latino, 
desde a súa orixe ata o alfabe-
to da época clásica. 

 LAT1B2.2.1. Explica a orixe 
do alfabeto latino, e a evolu-
ción e a adaptación dos signos 
do alfabeto grego. 

 CAA 
 CMCCT 

 OUT.  Coñecer a 

orixe do alfa-

beto latino. 

 Esquema coas 

adaptacións 

de alfabeto 

grego ao lati-

no. 
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 g  B2.2.  Orixe  e  evolución  do  alfabe-
to latino. 

 B2.3. Coñecer a orixe do al-
fabeto nas linguas modernas. 

 LAT1B2.3.1. Explica a orixe 
do alfabeto de diferentes lin-
guas partindo do alfabeto lati-
no, así como a súa evolución, 
sinala as adaptacións que se 
producen en cada unha e re-
coñece os tipos de alfabeto 
usados actualmente en Euro-
pa, en relación coas linguas 
que os empregan. 

 CSC 
 CCL 
 CCEC 

 OUT.  Indicar lin-

guas europe-

as cuxo alfa-

beto proceda 

do latino. 

 Esquema de 

linguas euro-

peas cos seus 

alfabetos. 

 e  B2.3. Pronuncia do latín: tipos.  B2.4. Coñecer e aplicar con 
corrección as normas básicas 
da pronuncia en latín e distin-
guir os seus ti- pos. 

 LAT1B2.4.1. Le con pronuncia 
e acentuación correctas textos 
latinos, identificando e reprodu-
cindo exemplos de diferentes 
tipos de pronuncia. 

 CCL  OUT.  Coñecer dife-

rentes formas 

de pronuncia 

do latín. 

 Ler textos con 

corrección. 

 Bloque 3. Mor-

foloxía 
    

 d  B3.1. Formantes das palabras.  B3.1. Coñecer, identificar e 
distinguir os formantes das pa-
labras. 

 LA1B3.1.1. Descompón pala-
bras nos seus formantes, sina-
lando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose des-
tes para identificar desinencias 
e explicar o concepto de fle-
xión e paradigma. 

 CMCCT 
 CCL 

 TODO O 

ANO. 
 Identificar os 

formantes 

das palabras. 

 Analizar pala-

bras e os seus 

formantes. 

 g  B3.2. Tipos de palabras: variables 
e invariables. 

 B3.2. Distinguir os tipos de pala-
bras a partir do seu enunciado. 

 LA1B3.2.1. Distingue palabras 
variables e invariables, explica 
os trazos que permiten identi-
ficalas e define criterios para 
clasificalas. 

 CAA 
 CCL 

 OUT.  Diferenciar 

palabras va-

riables e non 

variables. 

 Esquema de 

palabras va-

riables cos 

deus acciden-

tes. 
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 i 
 l 

 B3.3. Concepto de declinación e 
conxugación. 

 B3.3.  Comprender  o concepto  
de declinación e conxugación. 

 LA1B3.3.1. Declina e/ou conxu-
ga correctamente palabras 
propostas segundo a súa cate-
goría, explicando e ilustrando 
con exemplos as característi-
cas que dife- rencian os con-
ceptos de declinación e conxu-
gación 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 TODO O 

ANO. 
 Saber decli-

nar e conxu-

gar. 

 Exercicios de 

declinación e 

conxugación. 

 g 
 d 

 B3.4. Flexión nominal e pronomi-
nal: substantivos, adxectivos e pro-
nomes. 

 B3.4. Coñecer as declinacións, 
encadrar as palabras dentro da 
súa categoría e declinación, 
enuncialas e declinalas correc-
tamente. 

 LA1B3.4.1. Enuncia e declina 
correctamente substantivos, ad- 
xectivos e pronomes en latín, 
distinguíndoos a partir do seu 
enunciado e clasificándoos se-
gundo a súa categoría e a súa 
declinación. 

 CCL  TODO O 

ANO. 
 Enunciar e 

declinar co-

rrectamen- te. 

 Exercicios de 

declinación. 

 LA1B3.4.2. Declina palabras e 
sintagmas en concordancia, 
aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de 
flexión correspondente. 

 CCL  TODO O 

ANO. 
 Declinar pa-

labras e sin-

tagmas. 

 Exercicios de 

declinación. 

 d 
 g 

 B3.5. Flexión verbal.  B3.5. Coñecer as conxuga-
cións, encadrar os verbos den-
tro da súa conxugación, enun-
cialos e conxu- galos correc-
tamente. 

 LA1B3.5.1. Clasifica verbos se- 
gundo a súa conxugación par-
tindo do seu enunciado e des-
cribe os trazos polos que se re-
coñecen os modelos de flexión 
verbal. 

 CAA 
 CCL 

 TODO O 

ANO. 
 Clasificar e 

conxugar 

verbos. 

 Exercicios de 

conxugación. 

 LA1B3.5.2. Coñece e identifica 
as formas que compoñen o 
enunciado dos verbos de pa-
radigmas regulares e recoñe-
ce a partir destas os modelos 
de conxugación. 

 CCL  TODO O 

ANO. 
 Recoñecer os 

verbos e a 

súa conxuga-

ción. 

 Exercicios de 

verbos. 
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 LA1B3.5.3. Conxuga os tem-
pos verbais máis frecuentes 
en voz activa e pasiva, apli-
cando correc- tamente os pa-
radigmas corres- pondentes. 

 CCL  TODO O 

ANO. 
 Identificar 

verbos e ana-

lizalos. 

 Analizar e 

conxugar os 

verbos en fra-

ses e textos. 

 l 
 d 

 B3.5. Flexión verbal.  B3.6. Analizar o funcionamento 
dos temas verbais latinos de 
presente e de perfecto, e reco-
ñecer as formas dos tempos 
verbais formados a par- tir de-
les, tanto en voz activa como 
en voz pasiva. 

 LA1B3.6.1. Explica o uso dos 
temas verbais  latinos, identifi- 
cando correctamente as for-
mas derivadas de cada un. 

 CAA 
 CCL 

 TODO O 

ANO. 
 Distinguir os 

temas ver-

bais. 

 Esquema so-

bre os temas 

verbais. 

 LA1B3.6.2. Cambia de voz as 
formas verbais identificando e 
manexando con seguridade os 
formantes que expresan este 
accidente verbal. 

 CD 
 CCL 

 TODO O 

ANO. 
 Recoñecer a 

voz do verbo. 
 Analizar os 

verbos nas 

frases e tex-

tos. 

 g  B3.5. Flexión verbal.  B3.7. Diferenciar formas perso-
ais e non persoais do verbo, e 
recoñecer as categorías gra-
maticais presen- tes en cada 
unha. 

 LA1B3.7.1. Distingue formas 
persoais e non persoais dos 
verbos, explica os trazos que 
permiten identificalas e define 
criterios para clasificalas. 

 CAA 
 CCL 

 MAIO.  Identificar as 

formas non 

persoais do 

verbo. 

 Analizar as 

formas non 

persoais do 

verbo nos tex-

tos. 
 e 
 d 
 p 

 B3.5. Flexión verbal.  B3.8. Traducir ao galego e ao 
castelán as formas verbais la-
tinas, e comparar os sistemas 
verbais. 

 LA1B3.8.1. Traduce correcta- 
mente ao galego e ao caste-
lán formas verbais latinas, e 
compara os tempos e os modos 
verbais presentes no latín cos 
do galego e os do castelán. 

 CCL 
 CAA 

 TODO O 

ANO. 
 Recoñecer os 

tempos ver-

bais. 

 Analizar e tra-

ducir os ver-

bos ao galego 

e castelán. 

 Bloque 4. 

Sintaxe 
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 i  B4.1. Elementos da oración.  B4.1.  Coñecer  e  analizar  as  
funcións das palabras na ora-
ción. 

 LA1B4.1.1. Analiza morfoloxica- 
mente e sintacticamente frases 
e textos de dificultade gradua-
da, identificando correctamente 
as categorías gramaticais pre-
sentes nas palabras con fle-
xión e expli- cando as fun-
cións que realizan na oración. 

 CMCCT 
 CCL 

 TODO O 

ANO. 
 Coñecer a 

morfoloxía e 

sintaxe. 

 Analizar e tra-

ducir frases e 

textos. 

 e  B4.2. Casos latinos.  B4.2. Coñecer os nomes dos 
casos latinos, identificar as 
principais funcións que realizan 
na oración e saber traducir os 
casos á lingua ma- terna ade-
cuadamente. 

 LA1B4.2.1. Enumera correcta- 
mente 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. 

 CAA 
 CCL 

 OUT.  Coñecer ca-

sos e fun-

cións. 

 Esquema de 

casos e as sú-

as funcións. 

 g  B4.3. Concordancia.  B4.3. Recoñecer as regras de 
concordancia na lingua latina e 
a súa correspondencia no ga-
lego e no castelán. 

 LA1B4.3.1. Recoñece nos tex-
tos as regras e a concordan-
cia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde 
practica o seu uso. 

 CCL  OUT.  Coñecer as 

regras de 

concordancia. 

 Esquema con 

exemplos das 

regras de con-

cordancia. 

 d  B4.4. Oración simple: oracións atri-
butivas e predicativas. 

 B4.4.  Recoñecer  e  clasificar  
os tipos de oración simple. 

 LA1B4.4.1. Compara e clasifi-
ca tipos de oracións simples, e 
identifica e explica en cada 
caso as súas características. 

 CMCCT 
 CCL 

 OUT.  Identificar os 

tipos de ora-

cións simples. 

 Esquema de 

oracións sim-

ples. 

 g  B4.5. Oración composta: coordina-
ción e subordinación. 

 B4.5. Distinguir as oracións 
simples das compostas e, den-
tro destas últimas, as coordina-
das das subordi- nadas. 

 LA1B4.5.1. Distingue as ora-
cións simples das compostas 
e, dentro destas últimas, as 
coordinadas das subordinadas, 
os seus tipos e os nexos que 
as caracterizan, e sinala exem-
plos que expliquen en cada 
caso as súas características. 

 CAA 
 CCL 

 MAIO.  Recoñecer as 

oracións 

compostas. 

 Cadro coas 

oracións com-

postas con 

exemplos. 
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 e  B4.6. Construcións de infinitivo e 
de participio. 

 B4.6. Coñecer  as funcións  
das formas non persoais nas 
oracións: infinitivo e participio. 

 LA1B4.6.1. Identifica as fun-
cións que realizan as formas 
non persoais (infinitivo e parti-
cipio) dentro da oración e 
compara exemplos do seu uso. 

 CAA 
 CCL 

 MAIO.  Recoñecer as 

funcións de 

infinitivos e 

participios. 

 Analizar frases 

e textos con 

infinitivos e 

participios. 

 e  B4.6. Construcións de infinitivo e 
de participio. 

 B4.7. Identificar, distinguir e tra-
ducir correctamente as constru-
cións de infinitivo e participio 
máis frecuentes. 

 LA1B4.7.1. Recoñece, analiza 
e traduce correctamente as 
construcións de infinitivo e 
participio máis frecuentes, en 
relación con construcións aná-
logas noutras linguas que co-
ñece. 

 CCL  MAIO.  Identificar 

construcións 

de infinitivo e 

participio. 

 Analizar frases 

e textos nos 

que aparecen 

construcións 

de infinitivo e 

participio. 

 Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte e civilización     

 a 
 i 
 l 
 g 
 p 

 B5.1. Períodos da historia de Roma.  B5.1. Coñecer os feitos histó-
ricos das etapas da historia de 
Roma, encadralos no seu pe-
ríodo corres- pondente e reali-
zar eixes cronolóxicos. 

 LA1B5.1.1. Describe o marco 
histórico en que xorde e se 
desenvolve a civilización roma-
na, sinala períodos dentro del e 
identifica en cada un as cone-
xións máis importantes que 
presentan con outras civiliza-
cións. 

 CCEC 
 CCL 
 CSC 

 NOV.  Identificar os 

períodos his-

tóricos. 

 Traballo sobre 

os períodos da 

civilización 

romana. 

 LA1B5.1.2. Distingue as eta-
pas da historia de Roma, ex-
plicando os seus trazos esen-
ciais e as circunstancias que in-
terveñen no paso de unhas a 
outras. 

 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 

 NOV.  Coñecer as 

etapas da his-

toria de Ro-

ma. 

 Traballo sobre 

a monarquía, 

república e 

imperio. 

 LA1B5.1.3. Sabe enmarcar de- 
terminados feitos históricos na 
civilización e no período históri-
co correspondente, ponos en 
con- texto e relaciónaos con 
outras circunstancias contempo-
ráneas. 

 CAA 
 CSC 

 NOV.  Saber situar 

cronoloxica- 

mente os fei-

tos históricos 

máis impor-

tantes. 

 Traballo sobre 

os feitos histó-

ricos máis 

destacados. 
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 LA1B5.1.4. Pode elaborar ei-
xes cronolóxicos nos que se 
representan fitos históricos sa-
lientables, consultando diferen-
tes fontes de información 

 CD 
 CMCCT 

 NOV.  Saber situar 

acontece- 

mentos na 

súa época. 

 Esquema cro-

nolóxico dos 

principais fei-

tos da historia 

romana. 

 LA1B5.1.5. Describe os princi- 
pais fitos históricos e os aspec-
tos máis significativos da civili-
zación latina, e analiza a súa 
influencia no devir histórico pos-
terior. 

 CSC 
 CSIEE 
 CCL 

 NOV.  Recoñecer a 

influencia dos 

feitos históri-

cos en acon-

tecementos 

posteriores. 

 Traballo sobre 

a influencia 

posterior da 

civilización 

romana. 

 h 
 a 
 p 

 B5.2. Romanización de Hispania e 
da Gallaecia. 

 B5.2. Coñecer os feitos histó-
ricos principais da romaniza-
ción de Hispania e da Gallae-
cia, e realizar ei- xes cronolóxi-
cos. 

 LA1B5.2.1. Explica a romani-
zación de Hispania e da Galla-
ecia, describe as súas causas 
e delimita as súas fases. 

 CMCCT 
 CCL 
 CSC 
 CCEE 

 MAIO.  Definir o con-

cepto de ro-

manización. 

 Traballo sobre 

a romaniza-

ción de Hispa-

nia e Gallae-

cia. 
 LA1B5.2.2. Enumera, explica e 

ilustra con exemplos os aspec-
tos fundamentais que caracte-
rizan o proceso da romaniza-
ción de Hispania e da Gallae-
cia, e sinala a súa influencia 
na historia poste- rior. 

 CSC 
 CD 
 CCL 

 MAIO.  Enumerar 

exemplos 

fundamentais 

da romaniza-

ción. 

 Traballo sobre 

a influencia da 

romanización 

de Hispania e 

Gallaecia en 

épocas poste-

riores. 

 n 
 p 

 B5.2. Romanización de Hispania e 
da Gallaecia. 

 B5.3. Recoñecer as pegadas 
da romanización nos principais 
depósitos arqueolóxicos e mu-
seos. 

 LA1B5.3.1. Identifica e sinala 
nun mapa os restos arqueoló-
xicos máis salientables da ro-
manización de Hispania e da 
Gallaecia, e descobre e rela-
ciona as pezas arqueolóxicas 
romanas dos mu- seos cos 
coñecementos adquiridos. 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 
 CCEC 
 CD 

 MAIO.  Sinalar nun 

mapa os prin-

cipais restos 

arqueolóxicos 

 Mapa indican-

do a situación 

de restos ar-

queolóxicos 

en Hispania e 

Gallaecia. 
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 B5.3. Organización política e social 
de Roma. 

 B5.4. Coñecer a organización 
política e social de Roma e re-
coñecer o seu mantemento ac-
tual. 

 LA1B5.4.1. Describe os ele-
mentos que caracterizan as 
sucesivas formas de organiza-
ción do sistema político roma-
no. 

 CSIEE 
 CSC 

 FEB.  Coñecer as 

formas de 

goberno en 

Roma. 

 Traballo sobre 

a organización 

política de 

Roma. 

 LA1B5.4.2. Describe a organi-
zación e a evolución da socie-
dade romana, explicando as ca-
racterísticas das clases sociais 
e os papeis asignados a ca-
da unha, relacionando estes 
aspectos cos valores cívicos 
existentes na época e compa-
rándoos cos actuais. 

 CSIEE 
 CD 
 CSC 
 CCL 

 FEB.  Coñecer as 

clases so-

ciais. 

 Traballo sobre 

as clases so-

ciais e compa-

ralas coas ac-

tuais. 

 n  B5.4. Mitoloxía e relixión. Ritos fune-
rarios. 

 B5.5. Coñecer os principais 
deuses, semideuses e heroes 
da mitoloxía grecolatina. 

 LA1B5.5.1. Identifica os princi- 
pais deuses, semideuses e he-
roes da mitoloxía grecolatina, 
sinalando os trazos que os ca-
racterizan, os seus atributos e o 
ámbito de influencia, explica a 
súa xenealoxía e establece re-
lacións entre os deuses. 

 CCEC 
 CD 

 DEC.  Recoñecer os 

deuse e he-

roes polos 

seus atribu-

tos. 

 Traballo sobre 

deuses, hero-

es cos seus 

atributos. 

 LA1B5.5.2. Identifica deuses, 
semideuses e heroes dentro 
do imaxinario mítico, e explica 
os principais aspectos que di-
ferencian uns dos outros. 

 CCEC 
 CD 
 CCL 

 DEC.  Saber dife-

renzas entre 

uns deuses e 

outros. 

 Esquema coas 

diferenzas en-

tre deuses e 

heroes. 
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 B5.4. Mitoloxía e relixión. Ritos funera-

rios. 
 B5.6. Coñecer os deuses, os 

mitos, os heroes e as lendas 
latinas principais, e establecer 
semellanzas e diferenzas entre 
os mitos e os heroes antigos e 
os actuais. 

 LA1B5.6.1.  Recoñece  e  ilus-
tra con exemplos o mantemen-
to do mítico e da figura do 
heroe na nosa cultura, anali-
zando a in- fluencia da tradi-
ción clásica neste fenómeno, 
sinalando as semellanzas e as 
principais diferenzas entre am-
bos tratamentos, e asociándo-
as a outros trazos culturais pro-
pios de cada época. 

 CCEC  DEC.  Coñecer al-

gún heroe 

que influíra 

na nosa cultu-

ra. 

 Traballo sobre 

algúns heroes. 

 CCL 
 CSC 
 CSIEE 

      

 LA1B5.6.2. Sinala semellanzas 
e diferenzas entre os mitos e 
as lendas da antigüidade clá-
sica e os pertencentes a ou-
tras culturas, comparando o 
seu tratamento na literatura ou 
na tradición relixiosa, e valo-
rando a súa influenza na arte 
e na literatura posterior a través 
de exemplos. 

 CAA 
 CCEC 
 CCL 

 DEC.  Coñecer al-

gúns mitos 

clásicos e 

doutras cultu-

ras. 

 Traballo sobre 

distintos mitos. 

 n  B5.4. Mitoloxía e relixión. Ritos fune-
rarios. 

 B5.7. Coñecer e comparar 
coas actuais as características 
da relixiosidade e da relixión la-
tinas, os cultos privados e os ri-
tos funerarios. 

 LA1B5.7.1. Distingue a relixión 
oficial de Roma dos cultos pri-
vados, explicando os trazos 
que lles son propios, e des-
cribe as principais característi-
cas dos ritos funerarios roma-
nos, distin- guindo as seme-
llanzas e as diferenzas que 
presentan cos de ho- xe en día. 

 CSC 
 CMCCT 
 CCL 
 CCEC 

 DEC.  Saber as dife-

renzas entre 

culto oficial e 

privado. 

 Traballo sobre 

os ritos funera-

rios. 
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 n  B5.5. Arte romana.  B5.8. Coñecer as característi-
cas fundamentais da arte ro-
mana e describir algunhas das 
súas mani- festacións máis im-
portantes. 

 LA1B5.8.1. Describe as princi- 
pais manifestacións escultóri-
cas e pictóricas da arte romana, 
identificando a partir de ele-
mentos concretos o seu estilo 
e a súa cronoloxía aproxima-
da. 

 CCEC 
 CD 

 MAIO.  Coñecer as 

principais 

manifesta- 

cións artísti-

cas. 

 Traballo sobre 

pintura e es-

cultura. 

 i 
 d 
 p 

 B5.6. Obras públicas e urbanismo.  B5.9.  Identificar  os  trazos  

máis destacados das edifica-

cións públicas e do urbanismo 

romano, e sinalar a súa presen-

za dentro do patri- monio histó-

rico de España e Euro- pa. 

 LA1B5.9.1. Describe as carac-

terísticas, os principais elemen-

tos e a función das grandes 

obras públicas romanas, expli-

cando e ilustrando con exem-

plos a súa importancia para o 

desenvolve- mento do Imperio e 

a súa in- fluencia en modelos 

urbanísticos posteriores. 

 CD 
 CSC 
 CMCCTC 

 MAIO.  Coñecer as 

grandes 

obras públi-

cas. 

 Traballo sobre 

as obras pú-

blicas. 

 LA1B5.9.2. Localiza nun mapa 
os principais exemplos de edi-
ficacións públicas romanas que 
forman parte do patrimonio es-
pañol e europeo, identificando 
a partir de elementos concre-
tos o seu estilo e a cronoloxía 
aproximada. 

 CMCCT 
 CD 
 CAA 

 MAIO.  Coñecer as 

grandes 

obras públi-

cas romanas 

de Hispania. 

 Mapa sobre o 

patrimonio es-

pañol de obras 

públicas ro-

manas. 

 a  B5.7. O exército.  B5.10. Describir a estrutura e 
o funcionamento do exército 
romano, e distinguir as etapas 
na súa evolución. 

 LA1B5.10.1. Enumera os ele- 
mentos que compoñen a estru-
tura do exército romano e expli-
ca o seu funcionamento, aten-
dendo á súa evolución ao lon-
go dos períodos históricos. 

 CSC 
 CMCCT 

 MAIO.  Coñecer a 

estrutura bá-

sica do exér-

cito romano. 

 Traballo sobre 

o exército ro-

mano. 

 Bloque 6. 

Textos 
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 e  B6.1.  Análise  fonética,  morfolóxi-
ca, sintáctica e semántica. 

 B6.1. Coñecer e aplicar os 
coñecementos fonolóxicos, 
morfolóxicos, sintácticos e léxi-
cos da lingua latina para a in-
terpretación, a tradución e a 
retroversión de textos de difi-
cultade progresiva. 

 LA1B6.1.1. Utiliza adecuada-
mente a análise fonética, morfo-
lóxica, sintáctica e semántica 
de textos de dificultade gra-
duada, para efectuar correcta-
mente a súa tradución ou retro-
versión. 

 CCL 
 CAA 

 TODO O 

ANO. 
 Coñecer os 

fundamentos 

da morfoloxía 

e sintaxe. 

 Análise e tra-

dución de tex-

tos. 

 d 
 p 

 B6.2.   Comparación   das   estrutu-
ras latinas coas das linguas propias. 

 B6.2. Comparar as estruturas 
latinas coas das linguas propias. 

 LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos 
de inferencia para comprender 
textos de xeito global, relacio- 
nando estruturas latinas con 
outras equivalentes nas linguas 
que coñece. 

 CAA 
 CCL 

 TODO O 

ANO. 
 Identificar as 

estruturas do 

latín. 

 Analizar e tra-

ducir textos. 

 d 
 i 

 B6.3. Iniciación ás técnicas de tra-
dución. 

 B6.3. Utilizar correctamente 
manuais e dicionarios, recoñe-
cendo e analizando toda a in-
formación que proporcionan. 

 LA1B6.3.1. Utiliza correctamen-
te o dicionario, analizando e 
valorando correctamente a in-
formación gramatical incluída 
nos seus manuais e nas súas 
entradas, e localiza o significa-
do de palabras que entrañen 
dificultade, identificando entre 
varias acepcións o sentido 
máis axeitado para a tra- du-
ción do texto. 

 CAA 
 CCL 

 TODO O 

ANO. 
 Coñecer os 

fundamentos 

da utilización 

do dicionario. 

 Analizar e tra-

ducir textos. 

 d 
 e 

 B6.4. Lectura comprensiva e comen-
tario de textos latinos orixinais, 
adaptados ou traducidos. 

 B6.5. Lectura comparada e comen-
tario de textos en lingua latina e lin-
gua propia. 

 B6.4. Realizar a través dunha 
lectura comprensiva a análise 
e o comentario do contido e 
da estrutura de textos latinos 
orixinais, adaptados ou traduci-
dos. 

 LA1B6.4.1. Realiza  comenta-
rios sobre os principais trazos 
dos textos seleccionados e 
sobre os aspectos culturais 
presentes neles, aplicando pa-
ra iso os coñecementos adqui-
ridos previamente nesta ou nou-
tras materias. 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 

 TODO O 

ANO. 
 Aplicar coñe-

cemen- tos 

desta materia 

e outras na 

análise de 

textos. 

 Comentario de 

textos. 
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 LA1B6.4.2. Elabora mapas 
conceptuais e estruturais dos 
textos propostos, localizando o 
tema principal e distinguindo 
as súas partes. 

 CMCCT 
 CCL 

 TODO O 

ANO. 
 Localizar as 

partes princi-

pais dos tex-

tos. 

 Comentario de 

textos. 

 i  B6.6. Produción de pequenos tex-
tos en lingua latina. 

 B6.5. Redactar en lingua lati-
na pequenos textos de produ-
ción propia. 

 LA1B6.5.1. Redacta frases sin-
xelas ou pequenos textos en 
latín sobre un tema proposto. 

 CCL  FEB-XUÑO  Elaborar pe-

quenos tex-

tos. 

 Redactar tex-

tos pequenos 

en latín. 

 i  B6.6. Produción de pequenos tex-
tos en lingua latina. 

 B6.6. Realizar pequenos colo-
quios en latín con frases sinxe-
las e de dificultade progresiva. 

 LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo 
diálogo en latín sobre a base 
dun tema previamente acorda-
do. 

 CCL  FEB-XUÑO.  Aprender pa-

labras para 

dialogar. 

 Falar cos 

compañeiros. 

 Bloque 7. 

Léxico 
    

 e  B7.1. Vocabulario básico latino: léxi-
co transparente; palabras de maior 
frecuencia. 

 B7.1. Coñecer, identificar e tra-
ducir o léxico latino transparen-
te e as palabras de maior fre-
cuencia. 

 LA1B7.1.1. Deduce o significa-
do de termos latinos non estu-
dados partindo do contexto ou 
de palabras da lingua propia 
ou doutras que coñece. 

 CAA 
 CCL 

 TODO O 

ANO. 
 Deducir o 

significado de 

palabras lati-

nas. 

 Tradución de 

frases e tex-

tos. 

 LA1B7.1.2. Identifica e explica 
as palabras transparentes e de 
maior frecuencia. 

 CD 
 CCL 

 TODO O 

ANO. 
 Identificar o 

significado de 

palabras ha-

bituais. 

 Tradución do 

latín ao galego 

e castelán. 

 d 
 p 

 B7.2. Composición e derivación cul-
ta. Lexemas, prefixos e sufixos. 

 B7.2. Distinguir e coñecer o 
significado dos principais prefi-
xos e sufixos que interveñen na 
composición e na derivación 
culta. 

 LA1B7.2.1. Identifica e explica 
os principais prefixos e sufixos, 
analizando o seu mantemento 
na propia lingua. 

 CMCCT 
 CCL 

 TODO O 

ANO. 
 Coñecer os 

principais su-

fixos e prefi-

xos. 

 Esquema cos 

sufixos e prefi-

xos que se 

manteñen ho-

xe. 
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 B7.3. Mantemento de elementos lin-
güísticos latinos. 

 B7.3. Establecer mediante me-
canismos de inferencia as re-
lacións existentes entre de-
terminados étimos latinos e os 
derivados en linguas romances. 

 LAT1B7.3.1. Deduce o signifi-
cado das palabras das linguas 
de España a partir dos étimos 
latinos. 

 CAA 
 CCL 

 TODO O 

ANO. 
 Coñecer vo-

cabulario de 

orixe latina. 

 Traballo sobre 

familias se-

mánticas. 

 e 
 p 

 B7.3. Mantemento de elementos lin-
güísticos latinos. 

 B7.4. Identificar e explicar os 
elementos léxicos latinos que 
permanecen nas linguas 
dos/das estudantes. 

 LA1B7.4.1. Identifica a etimolo-
xía de palabras de léxico co-
mún da lingua propia e explica 
a partir desta o seu significado. 

 CCL  TODO O 

ANO. 
 Aprender eti-

moloxía. 
 Exercicios de 

etimoloxía. 

 LA1B7.4.2. Relaciona palabras 
da mesma familia etimolóxica 
ou semántica. 

 CAA 
 CD 
 CCL 

 TODO O 

ANO. 
 Saber rela-

cionar étimos. 
 Exercicios de 

etimoloxía. 

 g 
 e 

 B7.4. Locucións latinas de uso actual.  B7.5. Coñecer o significado 
das principais locucións latinas 
de uso actual e saber emprega-
las nun contexto axeitado. 

 LA1B7.5.1. Coñece o significa-
do das principais locucións la-
tinas de uso actual e sabe em-
pregalas no seu contexto ade-
cuado cando se expresa na súa 
propia lingua. 

 CCL 
 CCL 

 TODO O 

ANO. 
 Coñecer o 

significado 

dalgunhas lo-

cucións lati-

nas. 

 Esquema coas 

locucións lati-

nas máis im-

portantes. 

 

RÚBRICA PARA AVALIAR NIVEIS DE DESEMPEÑO DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DE LATÍN I. 

Para concretar os mínimos esixibles pódese empregar esta rúbrica para avaliar niveis de desempeño dos estándares de aprendizaxe de latín I: 

O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

LA1B1.1.1Localiza nun mapa o 

marco xeográfico da lingua lati-

na e a súa expansión, delimi-

Amosa importantes dificultades 

para localizar nun mapa o mar-

co xeográfico da lingua latina e 

Os datos aportados non teñen 

en conta todos os puntos xeo-

gráficos clave e baséanse en 

Incorpóranse os puntos xeográ-

ficos clave, pero falta precisión, 

rigor e claridade na localización 

As explicacións e localización 

xeográfica da lingua latina e a 

súa expansión  son claras, rigo-
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tando os seus ámbitos de in-

fluencia. 

a súa expansión. aspectos pouco significativos xeográfica da lingua latina e a 

súa expansión. 

rosas e precisas e amosan com-

prensión profunda do tema. 

LA1B1.2.1Define o indoeuropeo 

e recoñece as linguas indoeu-

ropeas e as súas familias, e de-

limita nun mapa a zona de orixe 

e as zonas de expansión. 

Define o indoeuropeo e reco-

ñece as linguas indoeuropeas e 

as súas familias con pouca pre-

cisión e con erros, e delimita 

nun mapa con moitas incorrec-

cións a zona de orixe e as zonas 

de expansión. 

Define o indoeuropeo e reco-

ñece as linguas indoeuropeas e 

as súas familias con certa preci-

sión e axuda puntual, e delimita 

nun mapa con algunhas inco-

rreccións a zona de orixe e as 

zonas de expansión. 

Define o indoeuropeo e reco-

ñece as linguas indoeuropeas e 

as súas familias con certa preci-

sión e sen axuda, e delimita nun 

mapa con bastante corrección a 

zona de orixe e as zonas de 

expansión. 

Define o indoeuropeo e recoñe-

ce as linguas indoeuropeas e as 

súas familias, e delimita nun 

mapa con moita corrección a 

zona de orixe e as zonas de ex-

pansión. 

LA1B1.3.1Identifica as linguas 

que se falan actualmente en 

Europa, diferenciando pola súa 

orixe entre indoeuropeas e non 

indoeuropeas, clasifica as pri-

meiras en familias lingüísticas e 

delimita nun mapa as zonas 

onde se utilizan. 

Identifica con pouca precisión e 

con erros as linguas que se fa-

lan actualmente en Europa, 

diferenciando pola súa orixe 

entre indoeuropeas e non in-

doeuropeas, clasificando as 

primeiras en familias lingüísti-

cas e delimitando nun mapa as 

zonas onde se utilizan con moi-

tas incorreccións. 

Identifica con certa precisión e 

axuda puntual as linguas que se 

falan actualmente en Europa, 

diferenciando pola súa orixe 

entre indoeuropeas e non in-

doeuropeas, clasificando as 

primeiras en familias lingüísti-

cas e delimitando nun mapa as 

zonas onde se utilizan con al-

gunhas incorreccións. 

Identifica con certa precisión e 

sen axuda as linguas que se 

falan actualmente en Europa, 

diferenciando pola súa orixe 

entre indoeuropeas e non in-

doeuropeas, clasificando as 

primeiras en familias lingüísti-

cas e delimitando nun mapa as 

zonas onde se utilizan con bas-

tante corrección. 

Identifica as linguas que se falan 

actualmente en Europa, diferen-

ciando pola súa orixe entre in-

doeuropeas e non indoeurope-

as, clasifica as primeiras en fami-

lias lingüísticas e delimita nun 

mapa as zonas onde se utilizan 

con moita corrección e exactitu-

de. 

LA1B1.4.1Identifica as linguas 

que se falan en España, dife-

renciando pola súa orixe ro-

mances e non romances, e loca-

liza nun mapa as zonas onde se 

utilizan. 

O concepto de lingua romance 

e lingua non romance non está 

ben definido polo alumno nin o 

de delimitación xeográfica de 

cada lingua. 

Identifica as linguas que se fa-

lan en España, pero non as dife-

rencia pola súa orixe nin as de-

limita nun mapa con claridade. 

Coñece e diferencia pola súa 

orixe as linguas que se falan en 

España, pero as delimita por 

zonas nun mapa con algún erro. 

Coñece e diferencia as linguas 

que se falan en España e delimí-

taas nun mapa con rigor e clari-

dade. 
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LA1B1.5.1Distingue e delimita 

as etapas  do latín, recoñece  e 

distingue a partir do étimo lati-

no cultismos, semicultismos e 

termos patrimoniais, e explica 

as evolucións que se producen 

nun caso e no outro. 

Distingue e delimita de forma 

imprecisa e con erros as etapas  

do latín, e con moitas incorrec-

cións  recoñece  e distingue a 

partir do étimo latino cultismos, 

semicultismos e termos patri-

moniais, sen explicar as evolu-

cións que se producen nun caso 

e no outro. 

Distingue e delimita con algu-

nhas imprecisións as etapas  do 

latín, e con algunha incorrec-

ción recoñece  e distingue a 

partir do étimo latino cultismos, 

semicultismos e termos patri-

moniais, e explica con algunha 

incorrección as evolucións que 

se producen nun caso e no ou-

tro. 

Distingue e delimita as etapas  

do latín con certa precisión e 

sen axuda, e con bastante co-

rrección recoñece  e distingue a 

partir do étimo latino cultismos, 

semicultismos e termos patri-

moniais, e explica as evolucións 

que se producen nun caso e no 

outro. 

Distingue e delimita con moita 

precisión as etapas  do latín, 

recoñece  e con moita correc-

ción distingue a partir do étimo 

latino cultismos, semicultismos e 

termos patrimoniais, e explica as 

evolucións que se producen nun 

caso e no outro. 

LA1B1.5.2Explica e ilustra con 

exemplos a diferenza entre 

palabra patrimonial e cultismo, 

e comprende o significado de 

determinados latinismos e ex-

presións latinas que se incorpo-

raron á lingua falada. 

Amosa importantes dificultades 

para explicar e ilustrar a dife-

renza entre palabra patrimonial 

e cultismo. Identifica con pouca 

precisión expresións latinas 

incorporadas á lingua falada. 

Explica e ilustra con axuda a 

diferenza entre palabra patri-

monial e cultismo. Identifica 

con certa precisión expresións 

latinas incorporadas á lingua 

falada. 

Explica e ilustra con certo grado 

de autonomía e precisión a di-

ferenza entre palabra patrimo-

nial e cultismo. Identifica con 

bastante precisión expresións 

latinas incorporadas á lingua 

falada. 

Explica e ilustra con moita facili-

dade a diferenza entre palabra 

patrimonial e cultismo. Identifi-

ca con moita precisión expre-

sións latinas incorporadas á lin-

gua falada. 

LA1B1.6.1Realiza evolucións de 

termos latinos ao galego e ao 

castelán, aplicando as regras 

fonéticas de evolución. 

Realiza, amosando dificultades 

e necesitando apoio, evolucións 

de termos latinos ao galego e 

ao castelán, aplicando as regras 

fonéticas de evolución. 

Realiza amosando dificultades 

evolucións de termos latinos ao 

galego e ao castelán, aplicando 

as regras fonéticas de evolu-

ción. 

Realiza con destreza evolucións 

de termos latinos ao galego e 

ao castelán, aplicando as regras 

fonéticas de evolución. 

Realiza con moita destreza evo-

lucións de termos latinos ao 

galego e ao castelán, aplicando 

as regras fonéticas de evolución. 

LA1B1.7.1Recoñece palabras da 

súa lingua que sufriron proce-

sos de restrición, ampliación e 

Non recoñece palabras da súa 

lingua que sufriron procesos de 

restrición, ampliación e innova-

Recoñece con algúns erros pa-

labras da súa lingua que sufri-

ron procesos de restrición, am-

Recoñece con algún erro pala-

bras da súa lingua que sufriron 

procesos de restrición, amplia-

Recoñece sen erros palabras da 

súa lingua que sufriron procesos 

de restrición, ampliación e inno-
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innovación semánticas e valora 

a relación co significado orixinal 

do étimo latino 

ción semánticas e valora a rela-

ción co significado orixinal do 

étimo latino. 

pliación e innovación semánti-

cas e valora a relación co signi-

ficado orixinal do étimo latino. 

ción e innovación semánticas e 

valora a relación co significado 

orixinal do étimo latino. 

vación semánticas e valora a 

relación co significado orixinal 

do étimo latino. 

LA1B1.8.1Realiza un eixe crono-

lóxico onde delimita as etapas 

do latín dende a súa orixe ata 

os nosos días, describe as súas 

características e cita os autores 

principais ou aspectos máis 

relevantes de cada período. 

Non é capaz de realizar sen 

axuda un eixe cronolóxico onde 

delimita as etapas do latín den-

de a súa orixe ata os nosos días, 

describir as súas características 

e citar os autores principais ou 

aspectos máis relevantes de 

cada período. 

Realiza con algunha dificultade 

un eixe cronolóxico onde deli-

mita as etapas do latín dende a 

súa orixe ata os nosos días, 

describe as súas características 

e cita os autores principais ou 

aspectos máis relevantes de 

cada período. 

Realiza sen erros un eixe crono-

lóxico onde delimita as etapas 

do latín dende a súa orixe ata 

os nosos días, describe as súas 

características e cita os autores 

principais ou aspectos máis 

relevantes de cada período. 

Realiza sen erros e con autono-

mía un eixe cronolóxico onde 

delimita as etapas do latín den-

de a súa orixe ata os nosos días, 

describe as súas características e 

cita os autores principais ou 

aspectos máis relevantes de 

cada período. 

LA1B1.8.2Demostra a presenza 

do latín no século XXI en cam-

pos como a ciencia, a cultura, a 

publicidade, os medios de co-

municación, internet e as redes 

sociais. 

Non demostra a presenza do 

latín no século XXI en campos 

como a ciencia, a cultura, a pu-

blicidade, os medios de comu-

nicación, internet e as redes 

sociais. 

Demostra de xeito elemental e 

algúns exemplos a presenza do 

latín no século XXI en campos 

como a ciencia, a cultura, a pu-

blicidade, os medios de comu-

nicación, internet e as redes 

sociais. 

Demostra con bastantes exem-

plos a presenza do latín no sé-

culo XXI en campos como a 

ciencia, a cultura, a publicidade, 

os medios de comunicación, 

internet e as redes sociais. 

Demostra con abundante infor-

mación e exemplos a presenza 

do latín no século XXI en campos 

como a ciencia, a cultura, a pu-

blicidade, os medios de comuni-

cación, internet e as redes so-

ciais. 

LA1B1.9.1Describe as caracte-

rísticas fundamentais das lin-

guas romances faladas hoxe en 

día no mundo e delimita nun 

mapa os territorios onde se 

utilizan. 

Describe, amosando dificulta-

des e necesitando apoio, as 

características fundamentais 

das linguas romances faladas 

hoxe en día no mundo e delimi-

ta nun mapa os territorios onde 

Describe, necesitando apoio, as 

características fundamentais 

das linguas romances faladas 

hoxe en día no mundo e delimi-

ta nun mapa os territorios onde 

se utilizan. 

Describe con destreza , as ca-

racterísticas fundamentais das 

linguas romances faladas hoxe 

en día no mundo e delimita nun 

mapa os territorios onde se 

utilizan. 

Describe con moita destreza as 

características fundamentais das 

linguas romances faladas hoxe 

en día no mundo e delimita nun 

mapa os territorios onde se utili-

zan. 
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se utilizan. 

     

LA1B1.10.1Recoñece os distin-

tos criterios para clasificar as 

linguas e sabe poñer exemplos. 

Non é capaz de clasificar as 

linguas segundo  os criterios e 

sabe poñer exemplos. 

É capaz de clasificar as linguas 

segundo  os criterios e sabe 

poñer exemplos cunha pequena 

axuda. 

É capaz de clasificar as linguas 

segundo  os criterios e sabe 

poñer exemplos sen axuda. 

É capaz de clasificar as linguas 

segundo  os criterios e sabe po-

ñer exemplos con total autono-

mía. 

 

SISTEMA DE LINGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

LA1B2.1.1Recoñece tipos de 

escritura e clasifícaos conforme 

a súa natureza e función. E des-

cribindo os trazos que distin-

guen a uns de outros. 

Recoñece tipos de escritura e 

clasifícaos con moitas incorrec-

cións. 

Recoñece tipos de escritura e 

clasifícaos con algunhas inco-

rreccións. 

Recoñece tipos de escritura e 

clasifícaos con bastante correc-

ción. 

Recoñece tipos de escritura e 

clasifícaos con moita corrección. 

LA1B2.2.1Explica o orixe do 

alfabeto latino explicando a 

evolución e a adaptación dos 

signos do alfabeto grego. 

Non relaciona a orixe do alfabe-

to latino explicando a evolución 

e a adaptación dos signos do 

alfabeto grego. 

Relaciona con dificultade a ori-

xe do alfabeto latino explicando 

a evolución e a adaptación dos 

signos do alfabeto grego. 

Relaciona sen dificultade a ori-

xe do alfabeto latino explicando 

a evolución e a adaptación dos 

signos do alfabeto grego con 

algo de axuda. 

Relaciona sen dificultade a orixe 

do alfabeto latino explicando de 

forma autónoma  a evolución e 

a adaptación dos signos do alfa-

beto grego. 

LA1B2.3.1Explica a orixe do Explica con dificultades e nece- Explica con certa dificultade a Explica a orixe do alfabeto lati- Explica a orixe do alfabeto latino 
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alfabeto latino e a orixe do al-

fabeto de diferentes linguas 

partindo do alfabeto latino., 

explicando a súa evolución e 

sinalando as adaptacións que se 

producen en cada unha delas. 

sitando apoio a orixe do alfabe-

to latino e cústalle relacionala 

coa orixe do alfabeto das dife-

rentes linguas. 

orixe do alfabeto latino e rela-

ciónaa con apoio coa orixe do 

alfabeto das diferentes linguas. 

no e cústalle un pouco relacio-

nala coa orixe do alfabeto das 

diferentes linguas. 

e relaciónaa moi facilmente coa 

orixe do alfabeto das diferentes 

linguas. 

LA1B2.3.2Recoñece os diferen-

tes tipos de alfabetos usados 

actualmente en Europa e rela-

ciona cada un coas linguas que 

os empregan. 

Ten moitas dificultades para 

recoñecer os diferentes tipos 

de alfabetos usados actualmen-

te en Europa e relacionar cada 

un coas linguas que os empre-

gan. 

Ten  dificultades para recoñecer 

os diferentes tipos de alfabetos 

usados actualmente en Europa 

e relacionar cada un coas lin-

guas que os empregan. 

Non ten dificultades para reco-

ñecer os diferentes tipos de 

alfabetos usados actualmente 

en Europa e relacionar cada un 

coas linguas que os empregan, 

aínda que comete algún erro. 

Non ten dificultades para reco-

ñecer os diferentes tipos de al-

fabetos usados actualmente en 

Europa e relacionar cada un co-

as linguas que os empregan. 

LA1B2.4.1Le con pronuncia e 

acentuación correctas textos 

latinos identificando e reprodu-

cindo exemplos de diferentes 

tipos de pronuncia. 

Aplica con moita imprecisión as 

normas fonéticas para pronun-

ciar e acentuar correctamente 

textos latinos. 

Aplica con algunhas impreci-

sións as normas fonéticas para 

pronunciar e acentuar correc-

tamente textos latinos. 

Aplica con bastante precisión as 

normas fonéticas para pronun-

ciar e acentuar correctamente 

textos latinos. 

Aplica con moita precisión as 

normas fonéticas para pronun-

ciar e acentuar correctamente 

textos latinos. 

 

MORFOLOXÍA 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

LA1B3.1.1Descompón palabras Identifica e distingue con moi- Identifica e distingue con algu- Identifica e distingue con bas- Identifica e distingue con moita 
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nos seus formantes, sinalando e 

diferenciando lexemas e mor-

femas, e servíndose destes para 

identificar desinencias e expli-

car o concepto de flexión e pa-

radigma. 

tas incorreccións  en palabras 

propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando con 

imprecisións importantes lexe-

mas e morfemas, e buscando 

sempre con axuda outras pala-

bras nas que estean presentes. 

nhas incorreccións  en palabras 

propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando con 

algunhas imprecisións lexemas 

e morfemas, e buscando con 

axuda outras palabras nas que 

estean presentes. 

tante corrección e exactitude  

en palabras propostas os seus 

formantes, sinalando e diferen-

ciando con certa precisión le-

xemas e morfemas, e buscando 

con pouca axuda outras pala-

bras nas que estean presentes. 

corrección e exactitude  en pa-

labras propostas os seus for-

mantes, sinalando e diferen-

ciando de forma precisa lexemas 

e morfemas, e buscando por 

iniciativa propia outras palabras 

nas que estean presentes. 

LA1B3.2.1Distingue palabras 

variables e invariables, explica 

os trazos que permiten identifi-

calas e define criterios para 

clasificalas. 

Distingue con moita impreci-

sión palabras variables e inva-

riables, explica con dificultade 

os trazos que permiten identifi-

calas e define de xeito moi ele-

mental criterios para clasifica-

las. 

Distingue con algunhas impreci-

sións palabras variables e inva-

riables, explica de forma razoa-

da os trazos que permiten iden-

tificalas e define de xeito bas-

tante elemental criterios para 

clasificalas. 

Distingue con bastante preci-

sión palabras variables e inva-

riables, explica con razoamen-

tos coherentes os trazos que 

permiten identificalas e define 

con bastante corrección crite-

rios para clasificalas.  

Distingue con moita precisión 

palabras variables e invariables, 

explica con razoamentos moi 

coherentes os trazos que permi-

ten identificalas e define con 

moita corrección criterios para 

clasificalas.  

LA1B3.3.1Define o concepto de 

declinación e conxugación. 

Identifica con moitas incorrec-

cións o concepto de declinación 

e conxugación. 

Identifica con algunhas inco-

rreccións o concepto de decli-

nación e conxugación. 

Identifica con bastante correc-

ción o concepto de declinación 

e conxugación. 

Identifica con moita corrección e 

exactitude o concepto de decli-

nación e conxugación. 

LA1B3.3.2Declina correctamen-

te palabras propostas segundo 

a súa categoría, explicando e 

ilustrando con exemplos as 

características que diferencian 

os conceptos de declinación e 

conxugación. 

Declina, amosando dificultades 

e necesitando apoio, e explica 

xeralmente con pouca coheren-

cia  as características que dife-

rencian os conceptos de decli-

nación e conxugación. 

Declina, amosando algunhas 

dificultades, e explica xeral-

mente con coherencia  as ca-

racterísticas que diferencian os 

conceptos de declinación e 

conxugación. 

Declina con destreza e explica 

con coherencia  as característi-

cas que diferencian os concep-

tos de declinación e conxuga-

ción. 

Declina con destreza e explica 

con moita coherencia  as carac-

terísticas que diferencian os 

conceptos de declinación e con-

xugación. 
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LA1B3.4.1Enuncia e declina 

correctamente substantivos, 

adxectivos e pronomes en latín, 

distinguíndoos a partir do seu 

enunciado e clasificándoos se-

gundo a súa categoría e decli-

nación. 

Non enuncia correctamente 

substantivos, adxectivos e pro-

nomes en latín, distinguíndoos 

a partir do seu enunciado e 

clasificándoos segundo a súa 

categoría e declinación. 

Enuncia con algún erro substan-

tivos, adxectivos e pronomes en 

latín, distinguíndoos a partir do 

seu enunciado e clasificándoos 

segundo a súa categoría e de-

clinación. 

Enuncia sen apenas erros subs-

tantivos, adxectivos e prono-

mes en latín, distinguíndoos a 

partir do seu enunciado e clasi-

ficándoos segundo a súa cate-

goría e declinación. 

Enuncia sen  erros substantivos, 

adxectivos e pronomes en latín, 

distinguíndoos a partir do seu 

enunciado e clasificándoos se-

gundo a súa categoría e declina-

ción. 

LA1B3.4.2Declina palabras e 

sintagmas en concordancia, 

aplicando correctamente para 

cada palabra o paradigma de 

flexión correspondente. 

Declina de forma imprecisa e 

con moitos erros palabras e 

sintagmas en concordancia, 

aplicando para cada palabra o 

paradigma de flexión corres-

pondente con moita dificultade.  

Declina de forma algo imprecisa 

palabras e sintagmas en con-

cordancia, aplicando para cada 

palabra o paradigma de flexión 

correspondente con certa difi-

cultade.  

Declina de forma precisa pala-

bras e sintagmas en concordan-

cia, aplicando para cada palabra 

o paradigma de flexión corres-

pondente sen dificultade.  

Declina de forma moi precisa e 

exacta palabras e sintagmas en 

concordancia, aplicando para 

cada palabra o paradigma de 

flexión correspondente sen difi-

cultade.  

LA1B3.5.1Clasifica verbos se-

gundo a súa conxugación par-

tindo do seu enunciado e des-

cribe os trazos polos que se 

recoñecen os modelos de fle-

xión verbal. 

Clasifica os verbos polo enun-

ciado con moitas incorreccións  

e describe sen un razoamento 

ordenado os trazos dos mode-

los de flexión verbal. 

Clasifica os verbos polo enun-

ciado con algunhas incorrec-

cións  e describe de xeito razo-

ado os trazos dos modelos de 

flexión verbal. 

Clasifica os verbos polo enun-

ciado con corrección  case 

sempre e describe de  xeito 

razoado os trazos dos modelos 

de flexión verbal. 

Clasifica os verbos polo enun-

ciado con moita corrección  e 

exactitude, e describe con razo-

amentos coherentes os trazos 

dos modelos de flexión verbal. 

LA1B3.5.2Coñece e identifica as 

formas que compoñen o enun-

ciado dos verbos de paradigmas 

regulares e recoñece a partir 

destas os modelos de conxuga-

Coñece e identifica as formas 

que compoñen o enunciado dos 

verbos de paradigmas regulares 

con moitas incorreccións polo 

que recoñece con dificultade a 

partir destas os modelos de 

Coñece e identifica as formas 

que compoñen o enunciado dos 

verbos de paradigmas regulares 

con algunha incorrección e re-

coñece con algún erro a partir 

destas os modelos de conxuga-

Coñece e identifica as formas 

que compoñen o enunciado dos 

verbos de paradigmas regulares 

con corrección e recoñece case 

sempre a partir destas os mo-

Coñece e identifica as formas 

que compoñen o enunciado dos 

verbos de paradigmas regulares 

con moita corrección e recoñece 

sempre adecuadamente a partir 

destas os modelos de conxuga-
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ción. conxugación. ción. delos de conxugación. ción. 

LA1B3.5.3Conxuga os tempos 

verbais máis frecuentes en voz 

activa e pasiva, aplicando co-

rrectamente os paradigmas 

correspondentes. 

Conxuga os tempos verbais 

máis frecuentes amosando difi-

cultades e necesitando apoio, e 

aplica con moitas incorreccións 

os paradigmas corresponden-

tes. 

Conxuga os tempos verbais 

máis frecuentes amosando cer-

tas dificultades e aplica xeral-

mente con coherencia os para-

digmas correspondentes. 

Conxuga con destreza os tem-

pos verbais máis frecuentes e 

aplica coherentemente os pa-

radigmas correspondentes. 

Conxuga con destreza os tempos 

verbais máis frecuentes e aplica 

con moita coherencia os para-

digmas correspondentes. 

LA1B3.6.1Explica o uso dos te-

mas verbais  latinos, identifi-

cando correctamente as formas 

derivadas de cada un. 

Explica o uso dos temas verbais  

latinos, identificando con erros 

as formas derivadas de cada un. 

Explica o uso dos temas verbais  

latinos, identificando con algu-

nha incorrección as formas de-

rivadas de cada un. 

Explica o uso dos temas verbais  

latinos, identificando con bas-

tante corrección as formas de-

rivadas de cada un. 

Explica o uso dos temas verbais  

latinos, identificando correcta-

mente as formas derivadas de 

cada un. 

LA1B3.6.2Cambia de voz as 

formas verbais identificando e 

manexando con seguridade os 

formantes que expresan este 

accidente verbal. 

Cambia de voz con moita difi-

cultade e sempre con axuda as 

formas verbais identificando e 

manexando con moitas inco-

rreccións os formantes que 

expresan este accidente verbal. 

Cambia de voz con algunha 

dificultade e con axuda as for-

mas verbais identificando e 

manexando con algunha inco-

rrección os formantes que ex-

presan este accidente verbal. 

Cambia de voz con bastante 

precisión as formas verbais 

identificando e manexando 

correctamente os formantes 

que expresan este accidente 

verbal. 

Cambia de voz con moita preci-

sión as formas verbais identifi-

cando e manexando correcta-

mente os formantes que expre-

san este accidente verbal. 

LA1B3.7.1Distingue formas per-

soais e non persoais dos verbos,  

explica os trazos que permiten 

identificalas e define criterios 

para clasificalas. 

Distingue con moita impreci-

sión formas persoais e non per-

soais dos verbos,  explicando 

con dificultade os trazos que 

permiten identificalas e defi-

nindo  de xeito moi elemental 

Distingue con algunhas impreci-

sións formas persoais e non 

persoais dos verbos,  explican-

do de forma razoada os trazos 

que permiten identificalas e 

definindo  con algunha inco-

rrección criterios para clasifica-

Distingue con bastante preci-

sión formas persoais e non per-

soais dos verbos,  explicando 

con razoamentos coherentes os 

trazos que permiten identifica-

las e definindo  con bastante 

corrección criterios para clasifi-

Distingue con moita precisión 

formas persoais e non persoais 

dos verbos,  explicando con ra-

zoamentos moi coherentes os 

trazos que permiten identificalas 

e definindo  con moita correc-
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criterios para clasificalas. las. calas. ción criterios para clasificalas. 

LA1B3.8.1Traduce correcta-

mente ao galego e ao castelán 

formas verbais latinas. 

Traduce con moitas incorrec-

cións ao galego e ao castelán 

formas verbais Latinas. 

Traduce con algunhas incorrec-

cións ao galego e ao castelán 

formas verbais latinas. 

Traduce con bastante correc-

ción ao galego e ao castelán 

formas verbais latinas. 

Traduce con corrección ao gale-

go e ao castelán formas verbais 

latinas. 

LA1B3.8.2Compara os diferen-

tes tempos e modos verbais 

presentes no latín cos presen-

tes no galego e castelán. 

Compara con moitas incorrec-

cións os diferentes tempos e 

modos verbais presentes no 

latín cos presentes no galego e 

castelán. 

Compara con algunhas inco-

rreccións os diferentes tempos 

e modos verbais presentes no 

latín cos presentes no galego e 

castelán. 

Compara con bastante correc-

ción os diferentes tempos e 

modos verbais presentes no 

latín cos presentes no galego e 

castelán. 

Compara con corrección os dife-

rentes tempos e modos verbais 

presentes no latín cos presentes 

no galego e castelán. 

 

SINTAXE 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

LA1B4.1.1Analiza morfoloxica-

mente e sintacticamente frases 

e textos de dificultade gradua-

da, identificando correctamen-

te as categorías gramaticais 

presentes nas palabras con fle-

xión e explicando as funcións 

que realizan na oración. 

Analiza morfoloxicamente e 

sintacticamente frases e textos 

de dificultade graduada sen 

adecuación nin propiedade, 

amosando dificultades e necesi-

tando apoio para as categorías 

gramaticais e explicar as fun-

cións que realizan na oración. 

Analiza morfoloxicamente e 

sintacticamente frases e textos 

de dificultade graduada con 

certa adecuación e propiedade, 

amosando algunhas dificultades 

para identificar as categorías 

gramaticais e explicar as fun-

cións que realizan na oración. 

Analiza morfoloxicamente e 

sintacticamente frases e textos 

de dificultade graduada con 

bastante adecuación e propie-

dade, amosando destreza para 

identificar as categorías grama-

ticais e explicar as funcións que 

realizan na oración. 

Analiza morfoloxicamente e 

sintacticamente frases e textos 

de dificultade graduada con 

moita adecuación e propiedade, 

amosando destreza para identi-

ficar as categorías gramaticais e 

explicar as funcións que realizan 

na oración. 

LA1B4.2.1Enumera correcta Enumera con moitas incorrec- Enumera con bastante correc- Enumera con corrección os Enumera con moita corrección e 
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mente os nomes dos casos que 

existen na flexión nominal e 

pronominal latina, e explica as 

súas funcións dentro da oración 

e ilustrando con exemplos a 

forma axeitada de traducilos. 

cións os nomes dos casos e ex-

plica xeralmente con pouca 

coherencia as funcións que rea-

lizan. 

ción os nomes dos casos e ex-

plica xeralmente con coheren-

cia as funcións que realizan. 

nomes dos casos e explica con 

coherencia as funcións que rea-

lizan. 

exactitude os nomes dos casos e 

explica con moita coherencia as 

funcións que realizan. 

LA1B4.3.1Recoñece nos textos 

as regras e a concordancia lati-

na e redacta en lingua latina 

pequenas frases onde practica 

o seu uso. 

Non coñece as regras fonéticas 

e ten moitas dificultades para 

redactar en latín pequenas fra-

ses onde practica o seu uso. 

Non coñece moi ben as regras 

fonéticas e ten  dificultades 

para redactar en latín pequenas 

frases onde practica o seu uso. 

 Coñece  ben as regras fonéticas 

e non ten moitas dificultades 

para redactar en latín pequenas 

frases onde practica o seu uso. 

Coñece  ben as regras fonéticas 

e non ten dificultades para re-

dactar en latín pequenas frases 

onde practica o seu uso. 

LA1B4.4.1Compara e clasifica 

tipos de oracións simples, e 

identifica e explica en cada caso 

as súas características. 

Compara e clasifica con impre-

cisións importantes tipos de 

oracións simples, explicando 

xeralmente con pouca coheren-

cia en que consisten as súas 

características. 

Compara e clasifica con algu-

nhas imprecisións tipos de ora-

cións simples, explicando con 

coherencia en que consisten as 

súas características. 

Compara e clasifica con preci-

sión tipos de oracións simples, 

explicando con bastante cohe-

rencia en que consisten as súas 

características. 

Compara e clasifica de xeito moi 

preciso tipos de oracións sim-

ples, explicando con moita cohe-

rencia en que consisten as súas 

características. 

LA1B4.5.1Distingue as oracións 

simples das  compostas, sina-

lando exemplos explicando  en 

cada caso as súas característi-

cas. 

Compara e clasifica, de forma 

imprecisa e con erros, diferen-

tes tipos de oracións compostas 

manifestando dificultades para 

diferencialas das oracións sim-

ples e explicar en cada caso as 

súas características. 

Compara e clasifica, de forma 

algo imprecisa, diferentes tipos 

de oracións compostas mani-

festando algunha dificultade 

para diferencialas das oracións 

simples  e explicar en cada caso 

as súas características. 

Compara e clasifica diferentes 

tipos de oracións compostas 

diferenciándoas das oracións 

simples e explicando mediante 

criterios xerais en cada caso as 

súas características. 

Compara e clasifica con moita 

precisión diferentes tipos de 

oracións compostas diferen-

ciándoas das oracións simples e 

explicando mediante criterios 

concretos en cada caso as súas 

características. 
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LA1B4.6.1Distingue perfecta-

mente oracións coordinadas e 

subordinadas, os seus tipos e os 

nexos que as caracterizan. 

Non sabe clasificar correcta-

mente os tipos de oracións 

compostas nin os seus nexos. 

Clasifica con erros os tipos de 

oracións compostas e os seus 

nexos. 

Clasifica sen apenas  erros os 

tipos de oracións compostas e 

os seus nexos. 

Clasifica sen  erros os tipos de 

oracións compostas e os seus 

nexos. 

LA1B4.7.1Identifica as funcións 

que realizan as formas non per-

soais (infinitivo e participio) 

dentro da oración e compara 

exemplos do seu uso. 

Identifica con dificultade e 

sempre con axuda as funcións 

que realizan as formas non per-

soais (infinitivo e participio) 

dentro da oración comparando 

con imprecisións importantes 

distintos exemplos do seu uso. 

Identifica xeralmente sen axuda 

as funcións que realizan as for-

mas non persoais (infinitivo e 

participio) dentro da oración 

comparando con algunhas im-

precisións distintos exemplos 

do seu uso. 

Identifica xeralmente sen axuda 

as funcións que realizan as for-

mas non persoais (infinitivo e 

participio) dentro da oración 

comparando con certa preci-

sión distintos exemplos do seu 

uso. 

Identifica de forma autónoma as 

funcións que realizan as formas 

non persoais (infinitivo e partici-

pio) dentro da oración compa-

rando con bastante precisión 

distintos exemplos do seu uso. 

LA1B4.8.1Recoñece, analiza e 

traduce correctamente as cons-

trucións de infinitivo e partici-

pio máis frecuentes, en relación 

con construcións análogas nou-

tras linguas que coñece. 

Recoñece, analiza e traduce con 

moitas incorreccións as cons-

trucións de infinitivo e partici-

pio máis frecuentes relacionán-

doas con imprecisións impor-

tantes con construcións análo-

gas existentes noutras linguas 

que coñece. 

Recoñece, analiza e traduce con 

algunhas incorreccións as cons-

trucións de infinitivo e partici-

pio máis frecuentes relacionán-

doas con algunha imprecisión 

con construcións análogas exis-

tentes noutras linguas que co-

ñece. 

Recoñece, analiza e traduce con 

bastante corrección as constru-

cións de infinitivo e participio 

máis frecuentes relacionándoas 

con bastante precisión con 

construcións análogas existen-

tes noutras linguas que coñece. 

Recoñece, analiza e traduce con 

moita corrección as construcións 

de infinitivo e participio máis 

frecuentes relacionándoas con 

moita precisión con constru-

cións análogas existentes nou-

tras linguas que coñece. 

 

 

ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN 

Indicadores Niveis de desempeño 
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0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

LA1B5.1.1Describe o marco 

histórico en que xorde e se de-

senvolve a civilización romana, 

sinala períodos dentro del e 

identifica en cada un as cone-

xións máis importantes que 

presentan con outras civiliza-

cións. 

Describe con pouca precisión e 

incluso con erros, a pesar de 

recibir axuda, o marco histórico 

en que xorde e se desenvolve a 

civilización romana, sinalando 

de xeito impreciso distintos 

períodos e identificando con 

pouca coherencia as conexións 

máis importantes que presen-

tan con outras civilizacións. 

Describe con certa precisión e 

con axuda puntual, o marco 

histórico en que xorde e se de-

senvolve a civilización romana, 

sinalando de xeito impreciso 

distintos períodos e identifi-

cando con coherencia as cone-

xións máis importantes que 

presentan con outras civiliza-

cións. 

Describe con certa precisión e 

sen axuda, o marco histórico en 

que xorde e se desenvolve a 

civilización romana, sinalando 

con precisión distintos períodos 

e identificando con coherencia 

as conexións máis importantes 

que presentan con outras civili-

zacións. 

Describe con precisión e sen 

axuda, o marco histórico en que 

xorde e se desenvolve a civiliza-

ción romana, sinalando con moi-

ta precisión distintos períodos e 

identificando con coherencia as 

conexións máis importantes que 

presentan con outras civiliza-

cións. 

LA1B5.1.2Distingue as etapas 

da historia de Roma, explicando 

os seus trazos esenciais e as 

circunstancias que interveñen 

no paso de unhas a outras. 

Distingue con erros as diferen-

tes etapas da historia de Roma, 

explicando con desorde e inco-

herencias os seus trazos esen-

ciais e as circunstancias que 

interveñen no paso de unhas a 

outras. 

Distingue seguindo pautas as 

diferentes etapas da historia de 

Roma, explicando, moi pegado 

ao guión, con orde e coherencia 

os seus trazos esenciais e as 

circunstancias que interveñen 

no paso de unhas a outras. 

Distingue de xeito correcto as 

diferentes etapas da historia de 

Roma, explicando con orde e 

coherencia os seus trazos esen-

ciais e as circunstancias que 

interveñen no paso de unhas a 

outras. 

Distingue moi correctamente as 

diferentes etapas da historia de 

Roma, explicando con orde e 

coherencia os seus trazos esen-

ciais e as circunstancias que in-

terveñen no paso de unhas a 

outras. 

LA1B5.1.3Sabe enmarcar de-

terminados feitos históricos na 

civilización e período histórico 

correspondente poñéndoos en 

contexto e relacionándoos con 

outras circunstancias contem-

Non é capaz de enmarcar de-

terminados feitos históricos na 

civilización e período histórico 

correspondente poñéndoos en 

contexto e relacionándoos con 

outras circunstancias contem-

Ten erros á hora de enmarcar 

determinados feitos históricos 

na civilización e período históri-

co correspondente poñéndoos 

en contexto e relacionándoos 

con outras circunstancias con-

Non comete case ningún erro á 

hora de enmarcar determina-

dos feitos históricos na civiliza-

ción e período histórico corres-

pondente poñéndoos en con-

texto e relacionándoos con ou-

tras circunstancias contempo-

Non comete  ningún erro á hora 

de enmarcar determinados fei-

tos históricos na civilización e 

período histórico corresponden-

te poñéndoos en contexto e 

relacionándoos con outras cir-
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poráneas. poráneas. temporáneas. ráneas. cunstancias contemporáneas. 

LA1B5.1.4Pode elaborar eixes 

cronolóxicos nos que se repre-

sentan fitos históricos salienta-

bles, consultando diferentes 

fontes de información. 

Elabora con desorde e incohe-

rencia eixes cronolóxicos nos 

que se representan fitos histó-

ricos salientables, seleccionan-

do información pouco pertinen-

te e irrelevante en fontes diver-

sas. 

Elabora coa axuda dun guión de 

forma ordenada e coherente 

eixes cronolóxicos nos que se 

representan fitos históricos 

salientables, seleccionando 

algunha información pertinente 

e relevante en fontes diversas. 

Elabora con certa autonomía de 

forma ordenada e coherente 

eixes cronolóxicos nos que se 

representan fitos históricos 

salientables, seleccionando 

información pertinente e rele-

vante en fontes diversas. 

Elabora con autonomía de forma 

ordenada e coherente eixes cro-

nolóxicos nos que se represen-

tan fitos históricos salientables, 

seleccionando información to-

talmente pertinente e relevante 

en fontes diversas. 

LA1B5.1.5Describe os principais 

fitos históricos e os aspectos 

máis significativos da civiliza-

ción latina, e analiza a súa in-

fluencia no devir histórico pos-

terior. 

Describe, con pouca precisión e 

incluso con erros a pesar de 

recibir axuda, os principais fitos 

históricos e os aspectos máis 

significativos da civilización 

latina, e analiza de forma im-

precisa a súa influencia no devir 

histórico posterior. 

Describe, con certa precisión e 

con axuda puntual,  os princi-

pais fitos históricos e os aspec-

tos máis significativos da civili-

zación latina, e analiza de forma 

imprecisa a súa influencia no 

devir histórico posterior. 

Describe, con certa precisión e 

sen axuda,  os principais fitos 

históricos e os aspectos máis 

significativos da civilización 

latina, e analiza con precisión a 

súa influencia no devir histórico 

posterior. 

Describe, con precisión e sen 

axuda,  os principais fitos histó-

ricos e os aspectos máis signifi-

cativos da civilización latina, e 

analiza con precisión e exactitu-

de a súa influencia no devir his-

tórico posterior. 

LA1B5.2.1Explica a romaniza-

ción de Hispania e da Gallaecia, 

describe as súas causas e deli-

mita as súas fases. 

Explica a romanización de His-

pania e da Gallaecia de forma 

imprecisa e con erros, descri-

bindo as súas causas e delimi-

tando as súas fases con bastan-

tes imprecisións e de forma moi 

superficial. 

Explica a romanización de His-

pania e da Gallaecia de forma 

imprecisa, describindo as súas 

causas e delimitando as súas 

fases con algunhas impreci-

sións. 

Explica a romanización de His-

pania e da Gallaecia, describin-

do as súas causas e delimitando 

as súas fases con certa preci-

sión. 

Explica a romanización de His-

pania e da Gallaecia, describindo 

as súas causas e delimitando as 

súas fases con moita precisión. 

LA1B5.2.2Enumera, explica e Enumera, explica e ilustra, in- Enumera, explica e ilustra, con Enumera, explica e ilustra, con Enumera, explica e ilustra, con 
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ilustra con exemplos os aspec-

tos fundamentais que caracteri-

zan o proceso da romanización 

de Hispania e da Gallaecia, e 

sinala a súa influencia na histo-

ria posterior. 

cluso con axuda, de xeito pouco 

pertinente e irrelevante os as-

pectos fundamentais que carac-

terizan o proceso da romaniza-

ción de Hispania e da Gallaecia, 

sinalando con moita dificultade 

a súa influencia na historia pos-

terior. 

certa axuda, de xeito pertinente 

e relevante os aspectos funda-

mentais que caracterizan o pro-

ceso da romanización de Hispa-

nia e da Gallaecia, sinalando 

con algunha dificultade a súa 

influencia na historia posterior. 

certa autonomía, de xeito per-

tinente e relevante os aspectos 

fundamentais que caracterizan 

o proceso da romanización de 

Hispania e da Gallaecia, sina-

lando sen dificultade a súa in-

fluencia na historia posterior. 

autonomía, de xeito pertinente 

e relevante os aspectos funda-

mentais que caracterizan o pro-

ceso da romanización de Hispa-

nia e da Gallaecia, sinalando 

adecuadamente a súa influencia 

na historia posterior. 

LA1B5.3.1Identifica e sinala nun 

mapa os restos arqueolóxicos 

máis importantes da romaniza-

ción de Hispania e da Gallaecia. 

Comete moitos erros ao situar 

nun mapa os restos arqueolóxi-

cos máis importantes da roma-

nización de Hispania e da Galla-

ecia. 

Comete  erros ao situar nun 

mapa os restos arqueolóxicos 

máis importantes da romaniza-

ción de Hispania e da Gallaecia. 

Comete  poucos erros ao situar 

nun mapa os restos arqueolóxi-

cos máis importantes da roma-

nización de Hispania e da Galla-

ecia. 

Non comete  erros ao situar nun 

mapa os restos arqueolóxicos 

máis importantes da romaniza-

ción de Hispania e da Gallaecia. 

LA1B5.3.2Descubre e relaciona 

as pezas arqueolóxicas romanas 

dos museos cos coñecementos 

adquiridos. 

Comete moitos erros ao rela-

cionar as pezas arqueolóxicas 

romanas dos museos cos coñe-

cementos adquiridos. 

Comete  erros ao relacionar as 

pezas arqueolóxicas romanas 

dos museos cos coñecementos 

adquiridos. 

Non comete apenas erros ao 

relacionar as pezas arqueolóxi-

cas romanas dos museos cos 

coñecementos adquiridos. 

Non comete  erros ao relacionar 

as pezas arqueolóxicas romanas 

dos museos cos coñecementos 

adquiridos. 

LA1B5.4.1Describe e compara 

os elementos que caracterizan 

as sucesivas formas de organi-

zación do sistema político ro-

mano. 

Describe e compara, incluso 

con axuda, de xeito pouco per-

tinente e irrelevante os ele-

mentos que caracterizan as 

sucesivas formas de organiza-

ción do sistema político roma-

no. 

Describe e compara, con certa 

axuda, de xeito pertinente e 

relevante os elementos que 

caracterizan as sucesivas for-

mas de organización do sistema 

político romano. 

Describe e compara, con certa 

autonomía, de xeito pertinente 

e relevante os elementos que 

caracterizan as sucesivas for-

mas de organización do sistema 

político romano. 

Describe e compara, con auto-

nomía, de xeito pertinente e 

relevante os elementos que ca-

racterizan as sucesivas formas 

de organización do sistema polí-

tico romano. 
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LA1B5.4.2Describe a organiza-

ción e a evolución da sociedade 

romana, explicando as caracte-

rísticas das clases sociais e os 

papeis asignados a cada unha, 

relacionando estes aspectos cos 

valores cívicos existentes na 

época e comparándoos cos 

actuais. 

Describe con desorde e incohe-

rencias a organización e a evo-

lución da sociedade romana, 

manifestando dificultades para 

explicar as características das 

clases sociais e os papeis asig-

nados a cada unha, relacionan-

do tamén con dificultade estes 

aspectos cos valores cívicos 

existentes na época e compa-

rándoos cos actuais. 

Describe con certo orde e cohe-

rencia a organización e a evolu-

ción da sociedade romana, ex-

plicando con axuda as caracte-

rísticas das clases sociais e os 

papeis asignados a cada unha, 

relacionando con pouca dificul-

tade estes aspectos cos valores 

cívicos existentes na época e 

comparándoos cos actuais. 

Describe con orde e coherencia 

a organización e a evolución da 

sociedade romana, explicando 

as características das clases 

sociais e os papeis asignados a 

cada unha, relacionando con 

certa autonomía estes aspectos 

cos valores cívicos existentes na 

época e comparándoos cos 

actuais. 

Describe totalmente con orde e 

coherencia a organización e a 

evolución da sociedade romana, 

explicando as características das 

clases sociais e os papeis asig-

nados a cada unha, relacionando 

adecuadamente estes aspectos 

cos valores cívicos existentes na 

época e comparándoos cos ac-

tuais. 

LA1B5.5.1Identifica os princi-

pais deuses, semideuses e he-

roes da mitoloxía grecolatina, 

sinalando os trazos que os ca-

racterizan, os seus atributos e o 

ámbito de influencia, explica a 

súa xenealoxía e establece rela-

cións entre os deuses. 

Identifica con moitas incorrec-

cións  os principais deuses, se-

mideuses e heroes da mitoloxía 

grecolatina, sinalando de xeito 

parcial e sen orden os trazos 

que os caracterizan, os seus 

atributos e o ámbito de influen-

cia, explicando con imprecisións 

importantes a súa xenealoxía e 

establecendo con pouca cohe-

rencia relacións entre os deu-

ses. 

Identifica con algunhas inco-

rreccións  os principais deuses, 

semideuses e heroes da mitolo-

xía grecolatina, sinalando de 

xeito parcial os trazos que os 

caracterizan, os seus atributos e 

o ámbito de influencia, expli-

cando con imprecisións a súa 

xenealoxía e establecendo con 

bastante coherencia relacións 

entre os deuses. 

Identifica con bastante correc-

ción e exactitude os principais 

deuses, semideuses e heroes da 

mitoloxía grecolatina, sinalando 

os trazos que os caracterizan, 

os seus atributos e o ámbito de 

influencia, explicando con pre-

cisión a súa xenealoxía e esta-

blecendo con coherencia rela-

cións entre os deuses. 

Identifica con moita corrección e 

exactitude os principais deuses, 

semideuses e heroes da mitolo-

xía grecolatina, sinalando os 

trazos que os caracterizan, os 

seus atributos e o ámbito de 

influencia, explicando con preci-

sión a súa xenealoxía e estable-

cendo con moita coherencia 

relacións entre os deuses. 

LA1B5.5.2Identifica deuses, 

semideuses e heroes dentro do 

imaxinario mítico, e explica os 

Identifica dentro do imaxinario 

mítico a deuses, semideuses e 

heroes con pouca precisión e 

Identifica dentro do imaxinario 

mítico a deuses, semideuses e 

heroes con certa precisión e 

Identifica dentro do imaxinario 

mítico a deuses, semideuses e 

heroes con certa precisión e 

Identifica dentro do imaxinario 

mítico a deuses, semideuses e 

heroes con precisión e sen axu-



77 

principais aspectos que diferen-

cian uns dos outros. 

con erros, explicando con moi-

tas incorreccións e de xeito 

parcial os principais aspectos 

que diferencian uns dos outros. 

axuda puntual, explicando con 

algunhas incorreccións os prin-

cipais aspectos que diferencian 

uns dos outros. 

sen axuda, explicando con bas-

tante corrección e exactitude os 

principais aspectos que diferen-

cian uns dos outros. 

da, explicando con moita co-

rrección e exactitude os princi-

pais aspectos que diferencian 

uns dos outros. 

LA1B5.6.1Recoñece e ilustra 

con exemplos a pervivencia do 

mítico e da figura do heroe na 

nosa cultura, analizando a in-

fluenza da tradición clásica nes-

te fenómeno sinalando as se-

mellanzas e as principais dife-

renzas que se observan entre 

ambos tratamentos, asociándo-

as a outros trazos culturais pro-

pios de cada época. 

Non sabe poñer exemplos do 

mítico nin da figura do heroe, 

nin ver a súa influenza poste-

rior. 

Sabe poñer algúns exemplos do 

mítico e da figura do heroe, e  

ve a súa influenza posterior 

cunha pequena axuda. 

Sabe poñer  exemplos do mítico 

e da figura do heroe, e  ve a súa 

influenza posterior sinalando 

semellanzas e diferenzas no seu 

tratamento. 

Sabe poñer  exemplos do mítico 

e da figura do heroe, e  ve a súa 

influenza posterior sinalando 

semellanzas e diferenzas no seu 

tratamento con gran detalle. 

LA1B5.6.2Sinala semellanzas e 

diferenzas entre os mitos e as 

lendas da antigüidade clásica e 

os pertencentes a outras cultu-

ras, comparando o seu trata-

mento na literatura ou na tradi-

ción relixiosa. 

Sinala, de forma imprecisa e 

con erros, semellanzas e dife-

renzas entre os mitos e as len-

das da antigüidade clásica e os 

pertencentes a outras culturas, 

manifestando dificultades con-

ceptuais para comparar o seu 

tratamento na literatura ou na 

tradición relixiosa. 

Sinala, de forma imprecisa, se-

mellanzas e diferenzas entre os 

mitos e as lendas da antigüida-

de clásica e os pertencentes a 

outras culturas, comparando 

con xeneralidades vagas o seu 

tratamento na literatura ou na 

tradición relixiosa. 

Sinala semellanzas e diferenzas 

entre os mitos e as lendas da 

antigüidade clásica e os perten-

centes a outras culturas, com-

parando mediante criterios 

xerais o seu tratamento na lite-

ratura ou na tradición relixiosa. 

Sinala detalladamente semellan-

zas e diferenzas entre os mitos e 

as lendas da antigüidade clásica 

e os pertencentes a outras cul-

turas, comparando mediante 

criterios precisos o seu trata-

mento na literatura ou na tradi-

ción relixiosa. 

LA1B5.6.3Resume as principais Non coñece apenas as lendas e Coñece as lendas e os seus pro- Coñece as lendas e os seus pro- Coñece co precisión as lendas e 
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lendas da Antiga Roma, recoñe-

ce aos seus protagonistas e 

valora a súa influenza na arte e 

literatura posterior a través de 

exemplos. 

os protagonistas delas nin ve a 

súa influenza posterior. 

tagonistas, pero non logra ver a 

súa influenza posterior. 

tagonistas, e logra ver a súa 

influenza posterior con algún 

exemplo. 

os seus protagonistas, e logra 

ver a súa influenza posterior con 

exemplos variados. 

LA1B5.7.1Distingue a relixión 

oficial de Roma dos cultos pri-

vados, explicando os trazos que 

lles son propios. 

Distingue con moitas incorrec-

cións a relixión oficial de Roma 

dos cultos privados,  explicando 

xeralmente con pouca coheren-

cia os trazos que lles son pro-

pios. 

Distingue con algunhas inco-

rreccións a relixión oficial de 

Roma dos cultos privados,  ex-

plicando xeralmente con cohe-

rencia os trazos que lles son 

propios. 

Distingue con bastante correc-

ción e exactitude a relixión ofi-

cial de Roma dos cultos priva-

dos,  explicando con coherencia 

os trazos que lles son propios. 

Distingue con moita corrección e 

exactitude a relixión oficial de 

Roma dos cultos privados,  ex-

plicando con moita coherencia 

os trazos que lles son propios. 

LA1B5.8.1Describe as principais 

características dos ritos funera-

rios romanos e distingue as 

semellanzas e diferenzas que 

presentan cos de hoxe en día. 

Non coñece os ritos funerarios 

nin as semellanzas e diferenzas 

que presentan cos de hoxe en 

día. 

Coñece, con erros, os ritos fu-

nerarios e as semellanzas e di-

ferenzas que presentan cos de 

hoxe en día. 

Coñece os ritos funerarios e as 

semellanzas e diferenzas que 

presentan cos de hoxe en día. 

Coñece con moito detalle os 

ritos funerarios e as semellanzas 

e diferenzas que presentan cos 

de hoxe en día. 

LA1B5.9.1Analiza e interpreta a 

información que nos presenta a 

epigrafía funeraria latina. 

Non é capaz de interpretar  a 

información que nos presenta a 

epigrafía funeraria latina. 

Interpreta con erros a informa-

ción que nos presenta a epigra-

fía funeraria latina. 

Interpreta sen erros a informa-

ción que nos presenta a epigra-

fía funeraria latina. 

Interpreta sen erros e moi co-

rrectamente a información que 

nos presenta a epigrafía funera-

ria latina. 

LA1B5.10.1Describe as princi-

pais manifestacións escultóricas 

e pictóricas da arte romana, 

identificando a partir de ele-

Describe de forma imprecisa e 

con erros as principais manifes-

tacións escultóricas e pictóricas 

da arte romana, identificando 

Describe de forma imprecisa as 

principais manifestacións escul-

tóricas e pictóricas da arte ro-

mana, identificando con algu-

Describe con bastante precisión 

as principais manifestacións 

escultóricas e pictóricas da arte 

romana, identificando sen difi-

Describe con moita precisión as 

principais manifestacións escul-

tóricas e pictóricas da arte ro-

mana, identificando con rigor a 
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mentos concretos o seu estilo e 

a súa cronoloxía aproximada. 

con moitas dificultades a partir 

de elementos concretos o seu 

estilo e a súa cronoloxía apro-

ximada. 

nha dificultade a partir de ele-

mentos concretos o seu estilo e 

a súa cronoloxía aproximada. 

cultade a partir de elementos 

concretos o seu estilo e a súa 

cronoloxía aproximada. 

partir de elementos concretos o 

seu estilo e a súa cronoloxía 

aproximada. 

LA1B5.11.1Describe as caracte-

rísticas, os principais elementos 

e a función das grandes obras 

públicas romanas, explicando e 

ilustrando con exemplos a súa 

importancia para o desenvol-

vemento do Imperio e a súa 

influencia en modelos urbanís-

ticos posteriores. 

Describe, de forma imprecisa e 

con erros, os principais elemen-

tos e a función das grandes 

obras públicas romanas, polo 

que manifesta dificultades con-

ceptuais para explicar e ilustrar 

con exemplos a súa importancia 

para o desenvolvemento do 

Imperio e a súa influencia en 

modelos urbanísticos posterio-

res. 

Describe, de forma imprecisa, 

os principais elementos e a fun-

ción das grandes obras públicas 

romanas, necesitando axuda 

para explicar e ilustrar con 

exemplos a súa importancia 

para o desenvolvemento do 

Imperio e a súa influencia en 

modelos urbanísticos posterio-

res. 

Describe os principais elemen-

tos e a función das grandes 

obras públicas romanas, expli-

cando e ilustrando con certa 

autonomía con exemplos a súa 

importancia para o desenvol-

vemento do Imperio e a súa 

influencia en modelos urbanís-

ticos posteriores. 

Describe os principais elementos 

e a función das grandes obras 

públicas romanas, explicando e 

ilustrando con completa auto-

nomía con exemplos a súa im-

portancia para o desenvolve-

mento do Imperio e a súa in-

fluencia en modelos urbanísticos 

posteriores. 

LA1B5.11.2Localiza nun mapa 

os principais exemplos de edifi-

cacións públicas romanas que 

forman parte do patrimonio 

español e europeo, identifican-

do a partir de elementos con-

cretos o seu estilo e a cronolo-

xía aproximada. 

Comete erros ao localizar nun 

mapa os principais exemplos de 

edificacións públicas romanas 

que forman parte do patrimo-

nio español e europeo, identifi-

cando de xeito moi superficial a 

partir de elementos concretos o 

seu estilo e a cronoloxía apro-

ximada. 

Localiza de forma bastante co-

rrecta nun mapa os principais 

exemplos de edificacións públi-

cas romanas que forman parte 

do patrimonio español e euro-

peo, identificando con certa 

corrección a partir de elemen-

tos concretos o seu estilo e a 

cronoloxía aproximada. 

Localiza de forma bastante co-

rrecta nun mapa os principais 

exemplos de edificacións públi-

cas romanas que forman parte 

do patrimonio español e euro-

peo, identificando con bastante 

corrección a partir de elemen-

tos concretos o seu estilo e a 

cronoloxía aproximada. 

Localiza moi correctamente nun 

mapa os principais exemplos de 

edificacións públicas romanas 

que forman parte do patrimonio 

español e europeo, identifican-

do con moita corrección a partir 

de elementos concretos o seu 

estilo e a cronoloxía aproxima-

da. 

LA1B5.12.1Enumera os elemen- Enumera de forma imprecisa e Enumera con algunha incorrec- Enumera con bastante preci- Enumera con moita precisión os 



80 

tos que compoñen a estrutura 

do exército romano e explica o 

seu funcionamento, atendendo 

á súa evolución ao longo dos 

períodos históricos. 

con erros os elementos que 

compoñen a estrutura do exér-

cito romano e explica de xeito 

moi elemental o seu funciona-

mento, atendendo á súa evolu-

ción ao longo dos períodos his-

tóricos. 

ción os elementos que compo-

ñen a estrutura do exército 

romano e explica de xeito bas-

tante elemental o seu funcio-

namento, atendendo á súa evo-

lución ao longo dos períodos 

históricos. 

sión os elementos que compo-

ñen a estrutura do exército 

romano e explica con bastante 

corrección o seu funcionamen-

to, atendendo á súa evolución 

ao longo dos períodos históri-

cos. 

elementos que compoñen a 

estrutura do exército romano e 

explica con moita corrección o 

seu funcionamento, atendendo 

á súa evolución ao longo dos 

períodos históricos. 

 

 

 

TEXTOS 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

LA1B6.1.1Utiliza adecuadamen-

te a análise fonéti-

ca,morfolóxica e sintáctica de 

textos de dificultade graduada 

para efectuar correctamente a 

súa tradución ou retroversión. 

Utiliza con moitas incorreccións 

a análise morfolóxica e sintácti-

ca de textos de dificultade gra-

duada para efectuar correcta-

mente a súa tradución ou re-

troversión. 

Utiliza con algunhas incorrec-

cións a análise morfolóxica e 

sintáctica de textos de dificul-

tade graduada para efectuar 

correctamente a súa tradución 

ou retroversión. 

Utiliza con bastante corrección 

e exactitude a análise morfoló-

xica e sintáctica de textos de 

dificultade graduada para efec-

tuar correctamente a súa tra-

dución ou retroversión. 

Utiliza con moita corrección e 

exactitude a análise morfolóxica 

e sintáctica de textos de dificul-

tade graduada para efectuar 

correctamente a súa tradución 

ou retroversión. 

LA1B6.2.1Utiliza mecanismos 

de inferencia para comprender 

textos de xeito global, relacio-

nando estruturas latinas con 

Utiliza sen adecuación nin pro-

piedade mecanismos de infe-

rencia para comprender textos 

de xeito global e relaciona con 

Utiliza con certa adecuación e 

propiedade mecanismos de 

inferencia para comprender 

textos de xeito global e relacio-

Utiliza con bastante adecuación 

e propiedade mecanismos de 

inferencia para comprender 

textos de xeito global e relacio-

Utiliza con moita adecuación e 

propiedade mecanismos de infe-

rencia para comprender textos 

de xeito global e relaciona de 
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outras equivalentes nas linguas 

que coñece. 

dificultade e sempre con axuda 

estruturas latinas con outras 

equivalentes nas linguas que 

coñece. 

na con axuda estruturas latinas 

con outras equivalentes nas 

linguas que coñece. 

na xeralmente sen axuda estru-

turas latinas con outras equiva-

lentes nas linguas que coñece.  

forma autónoma estruturas lati-

nas con outras equivalentes nas 

linguas que coñece. 

LA1B6.3.1Utiliza correctamente 

o dicionario, para localizar o 

significado de palabras que 

entrañen dificultade, identifi-

cando entre varias acepcións o 

sentido máis axeitado para a 

tradución do texto. 

Utiliza con moita dificultade o 

dicionario, para localizar o signi-

ficado de palabras que entra-

ñen dificultade, identificando 

entre varias acepcións o senti-

do máis axeitado para a tradu-

ción do texto. 

Utiliza con algunha dificultade o 

dicionario, para localizar o signi-

ficado de palabras que entra-

ñen dificultade, identificando 

entre varias acepcións o senti-

do máis axeitado para a tradu-

ción do texto. 

Utiliza con certa soltura o dicio-

nario, para localizar o significa-

do de palabras que entrañen 

dificultade, identificando entre 

varias acepcións o sentido máis 

axeitado para a tradución do 

texto. 

Utiliza con moita soltura o dicio-

nario, para localizar o significado 

de palabras que entrañen difi-

cultade, identificando entre va-

rias acepcións o sentido máis 

axeitado para a tradución do 

texto. 

LA1B6.3.2Analiza e valora co-

rrectamente a información 

gramatical incluída nos manuais 

e nas entradas do dicionario 

para traducir correctamente un 

texto. 

Comete moitos erros ao anali-

zar a información gramatical 

incluída nos manuais e nas en-

tradas do dicionario para tradu-

cir correctamente un texto. 

Comete  erros ao analizar a 

información gramatical incluída 

nos manuais e nas entradas do 

dicionario para traducir correc-

tamente un texto. 

Apenas comete erros ao anali-

zar a información gramatical 

incluída nos manuais e nas en-

tradas do dicionario para tradu-

cir correctamente un texto. 

Non comete erros ao analizar a 

información gramatical incluída 

nos manuais e nas entradas do 

dicionario para traducir correc-

tamente un texto. 

LA1B6.4.1Realiza  comentarios 

sobre os principais trazos dos 

textos seleccionados e sobre os 

aspectos culturais presentes 

neles, aplicando para iso os 

coñecementos adquiridos pre-

viamente nesta ou noutras ma-

Realiza comentarios de forma 

imprecisa e con erros sobre os 

principais trazos dos textos se-

leccionados e sobre os aspectos 

culturais presentes neles, mani-

festando dificultades concep-

tuais para aplicar os coñece-

mentos adquiridos previamente 

Realiza comentarios con certa 

imprecisión sobre os principais 

trazos dos textos seleccionados 

e sobre os aspectos culturais 

presentes neles, manifestando 

xeneralidades vagas para apli-

car os coñecementos adquiri-

dos previamente nesta ou nou-

Realiza comentarios con bas-

tante precisión sobre os princi-

pais trazos dos textos seleccio-

nados e sobre os aspectos cul-

turais presentes neles, manifes-

tando criterios xerais para apli-

car os coñecementos adquiri-

dos previamente nesta ou nou-

Realiza comentarios con moita  

precisión sobre os principais 

trazos dos textos seleccionados 

e sobre os aspectos culturais 

presentes neles, manifestando 

detalladamente criterios preci-

sos para aplicar os coñecemen-

tos adquiridos previamente nes-
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terias. nesta ou noutras materias. tras materias. tras materias. ta ou noutras materias. 

LA1B6.4.2Elabora mapas con-

ceptuais e estruturais dos tex-

tos propostos, localizando o 

tema principal e distinguindo as 

súas partes. 

Elabora, incluso con axuda, ma-

pas conceptuais e estruturais 

dos textos propostos con in-

formación pouco pertinente e 

irrelevante, con dificultades 

para localizar o tema principal e 

distinguir as súas partes. 

Elabora, con certa axuda, ma-

pas conceptuais e estruturais 

dos textos propostos con algu-

nha información pertinente e 

relevante, localizando de forma 

aproximada o tema principal e 

distinguindo as súas partes. 

Elabora con certa autonomía 

mapas conceptuais e estrutu-

rais dos textos propostos con 

información pertinente e rele-

vante, localizando o tema prin-

cipal e distinguindo as súas par-

tes. 

Elabora con completa autono-

mía mapas conceptuais e estru-

turais dos textos propostos con 

información pertinente e rele-

vante, localizando o tema prin-

cipal e distinguindo as súas par-

tes. 

LA1B6.5.1Redacta frases sinxe-

las ou pequenos textos en latín 

sobre un tema proposto. 

Ten moitas dificultades para 

redactar frases ou textos en 

latín. 

Redacta frases ou textos en 

latín con bastantes erros. 

Redacta con poucos erros fra-

ses e textos en latín. 

Redacta sen erros frases ou tex-

tos en latín. 

LA1B6.6.1Mantén un sinxelo 

diálogo en latín sobre a base 

dun tema previamente acorda-

do. 

Apenas é capaz de falar en latín 

sobre un tema acordado. 

Fala en latín sobre un tema 

acordado cometendo moitos 

erros. 

Fala en latín sobre un tema 

acordado cometendo erros. 

Fala en latín sobre un tema 

acordado sen cometer apenas 

erros. 

 

LÉXICO 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

LA1B7.1.1Deduce o significado 

de termos latinos non estuda-

Deduce de forma imprecisa e 

con erros o significado de ter-

Deduce de forma algo impreci-

sa o significado de termos lati-

Deduce con bastante precisión 

o significado de termos latinos 

Deduce con moita precisión o 

significado de termos latinos 
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dos partindo do contexto ou de 

palabras da lingua propia ou 

doutras que coñece. 

mos latinos non estudados par-

tindo do contexto ou de pala-

bras da lingua propia ou dou-

tras que coñece. 

nos non estudados partindo do 

contexto ou de palabras da 

lingua propia ou doutras que 

coñece. 

non estudados partindo do con-

texto ou de palabras da lingua 

propia ou doutras que coñece. 

non estudados partindo do con-

texto ou de palabras da lingua 

propia ou doutras que coñece. 

LA1B7.1.2Identifica e explica as 

palabras transparentes e de 

maior frecuencia. 

Identifica e explica con pouca 

precisión e incluso con erros as 

palabras transparentes e de 

maior frecuencia. 

Identifica e explica con certa 

precisión e axuda puntual as 

palabras transparentes e de 

maior frecuencia. 

Identifica e explica con certa 

precisión e sen axuda as pala-

bras transparentes e de maior 

frecuencia. 

Identifica e explica con precisión 

e sen axuda as palabras transpa-

rentes e de maior frecuencia. 

LA1B7.2.1Identifica e explica os 

principais prefixos e sufixos, 

analizando a súa pervivencia na 

propia lingua. 

Identifica e explica con pouca 

precisión e incluso con erros os 

principais prefixos e sufixos, 

analizándoos na propia lingua. 

Identifica e explica con certa 

precisión e axuda puntual os 

principais prefixos e sufixos, 

analizándoos na propia lingua. 

Identifica e explica con certa 

precisión e sen axuda os princi-

pais prefixos e sufixos, anali-

zándoos na propia lingua. 

Identifica e explica con precisión 

e sen axuda os principais prefi-

xos e sufixos, analizándoos na 

propia lingua. 

LA1B7.3.1Deduce o significado 

das palabras das linguas de Es-

paña a partir dos étimos lati-

nos. 

Comete moitos erros deducin-

do o significado das palabras 

das linguas de España a partir 

dos étimos latinos. 

Comete erros deducindo o sig-

nificado das palabras das lin-

guas de España a partir dos 

étimos latinos. 

Comete algún erros deducindo 

o significado das palabras das 

linguas de España a partir dos 

étimos latinos. 

Non comete erros deducindo o 

significado das palabras das lin-

guas de España a partir dos éti-

mos latinos. 

LA1B7.4.1Identifica a etimolo-

xía de palabras de léxico común 

da lingua propia e explica a par-

tir desta o seu significado. 

Identifica con dificultade e 

sempre con axuda a etimoloxía 

de palabras de léxico común da 

lingua propia e explica con in-

correccións o seu significado. 

Identifica con axuda e de xeito 

razoado a etimoloxía de pala-

bras de léxico común da lingua 

propia e explica con certa co-

rrección o seu significado. 

Identifica xeralmente sen axuda 

e con razoamentos coherentes 

a etimoloxía de palabras de 

léxico común da lingua propia e 

explica con bastante corrección 

o seu significado. 

Identifica de xeito autónomo e 

con razoamentos moi coheren-

tes a etimoloxía de palabras de 

léxico común da lingua propia e 

explica con moita corrección o 

seu significado. 

LA1B7.4.2Relaciona palabras da Relaciona con dificultade e Relaciona con axuda palabras Relaciona xeralmente sen axu- Relaciona de forma autónoma 
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mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

sempre con axuda palabras da 

mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

da mesma familia etimolóxica 

ou semántica. 

da palabras da mesma familia 

etimolóxica ou semántica. 

palabras da mesma familia eti-

molóxica ou semántica. 

LA1B7.5.1Coñece o significado 

das principais locucións latinas 

de uso actual. 

Coñece e emprega con pouca 

adecuación e propiedade as 

principais locucións latinas de 

uso actual. 

Coñece e emprega con certa 

adecuación e propiedade as 

principais locucións latinas de 

uso actual. 

Coñece e emprega con bastan-

te adecuación e propiedade as 

principais locucións latinas de 

uso actual. 

Coñece e emprega con moita 

adecuación e propiedade as 

principais locucións latinas de 

uso actual. 

LAB7.5.2Sabe empregar locu-

cións latinas no seu contexto 

adecuado cando se expresa na 

súa propia lingua. 

Emprega con pouca adecuación 

e propiedade as principais locu-

cións latinas na súa propia lin-

gua. 

Emprega con certa adecuación 

e propiedade as principais locu-

cións latinas na súa propia lin-

gua. 

Emprega con certa adecuación 

e propiedade as principais locu-

cións latinas na súa propia lin-

gua. 

Emprega con moita adecuación 

e propiedade as principais locu-

cións latinas na súa propia lin-

gua. 

 

 

 

Neste cadro inténtase concretar na medida do posible o grao de consecución para cada un dos estándares de aprendizaxe, diferenciando catro 

niveis: o catro e o tres serían resultados claramente satisfactorios e o un indicaría a non consecución dos mínimos; o dous sería un nivel mínimo 

algo escaso. 

- 1: excelente. 

- 0,75: bo. 

- 0,5: suficiente con matices. Non se pode considerar satisfactorio en todos os estándares, especialmente nos de morfoloxía e sintaxe. É ne-

cesario distinguir entre os distintos estándares, pois uns son máis básicos que outros, e ter en conta a evolución experimentada polo alum-

no co paso do tempo. Para aclaralo cun exemplo: 
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Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

Declina palabras e sintagmas en 

concordancia, aplicando correc-

tamente para cada palabra o 

paradigma de flexión corres-

pondente. 

Declina de forma imprecisa e 

con moitos erros palabras e 

sintagmas en concordancia, 

aplicando para cada palabra o 

paradigma de flexión corres-

pondente con moita dificultade.  

Declina de forma algo imprecisa 

palabras e sintagmas en con-

cordancia, aplicando para cada 

palabra o paradigma de flexión 

correspondente con certa difi-

cultade.  

Declina de forma precisa pala-

bras e sintagmas en concordan-

cia, aplicando para cada palabra 

o paradigma de flexión corres-

pondente sen dificultade.  

Declina de forma moi precisa e 

exacta palabras e sintagmas en 

concordancia, aplicando para 

cada palabra o paradigma de 

flexión correspondente sen difi-

cultade.  

- 0,25: insuficiencia clarísima. 

- 0: non realiza os exercicios ou non entrega os traballos. 

 

 

 

 

4.3 LATÍN II 

 

 

 Latín II. 2º de bacharelato     

Obxecti- vos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Temporali- zación Grao mínimo de consec. Procedem. E instr. de av. 

 Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances     
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d 
p 

B1.1. Mantemento de elementos 
lingüísticos latinos nas linguas 
modernas: palabras patrimo-
niais, cultismos e semicultis-
mos. 

B1.1. Distinguir e identificar palabras 
patrimoniais, cultismos e semicul-
tismos. 

LA2B1.1.1. Recoñece e distingue a partir 
do étimo latino termos patrimoniais, 
semicultismos e cultismos, e explica as 
evolucións que se producen nun e nou-
tro caso. 

CCL 
CAA 
CCEC 

SET-OUT Diferencia cultismos, 
semicultis- mos e pala-
bras patrimoniais. 

Exercicios de etimoloxía. 

d 
g 
p 

B1.2. Evolución fonética, morfo-
lóxica e semántica do latín ao 
galego e ao castelán. 

B1.2. Coñecer e aplicar as regras da 
evolución fonética e recoñecer os 
procesos de evolución semántica do 
latín ao galego e ao castelán, par-
tindo dos étimos latinos. 

LA2B1.2.1. Realiza evolucións de termos 
latinos ao galego e ao castelán, apli-
cando as regras fonéticas de evolución, 
e recoñece palabras da súa lingua que 
sufriron procesos de evolución semán-
tica, valorando a relación co significado 
orixinal do étimo latino. 

CCL 
CMCCT 
CCL 
CCEC 

SET-OUT Coñecer as regras fonéti-
cas de evolución. 

Exercicios de evolución fonética. 

LA2B1.2.2. Explica o proceso de evolu-
ción de termos latinos ás linguas ro-
mances, sinalando cambios fonéticos 
comúns a distintas linguas dunha 
mesma familia, e ilustralo con exem-
plos. 

CD 
CCL 
CAA 

SET-OUT Coñecer a evolución de 
termos latinos ás lin-
guas romances. 

Exercicios de etimoloxía. 

 Bloque 2. Morfoloxía     

i B2.1. Morfoloxía nominal e pro-
nominal: formas menos 
usuais e irregulares. 

B2.1. Coñecer as categorías gramati-
cais. 

LA2B2.1.1. Nomea e describe as catego-
rías, e sinala os trazos que as distin-
guen. 

CAA 
CCL 

SET Identificar as categorías 
gramaticais. 

Cadro resumo de categorías 
gramaticais. 

d B2.1. Morfoloxía nominal e pro-
nominal: formas menos 
usuais e irregulares. 

B2.2. Coñecer, identificar e distinguir 
os formantes das palabras. 

LA2B2.2.1. Identifica e distingue en pala-
bras propostas os seus formantes, dife-
renciando lexemas e morfemas, e pro-
curando exemplos noutros termos nos 
que estean presentes. 

CMCCT 
CCL 

SET-OUT Distinguir lexemas e mor-
femas. 

Exercicios sobre lexemas e 
morfemas. 
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d B2.1. Morfoloxía nominal e pro-
nominal: formas menos 
usuais e irregulares. 

B2.3. Realizar a análise morfolóxica 
das palabras dun texto latino e 
enuncialas. 

LA2B2.3.1. Analiza morfoloxicamente 
palabras presentes nun texto latino, 
identifica correctamente os seus for-
mantes e sinala o seu enunciado.  

CMCCT 
CCL 

TODO O ANO Enunciar correctamen- te 
palabras e analizalas. 

Exercicios de análise e enuncia-
do. 

l 
d 

B2.1. Morfoloxía nominal e pro-
nominal: formas menos 
usuais e irregulares. 

B2.4. Identificar, declinar e traducir 
todas as formas nominais e prono-
minais. 

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

CD 
CCL 
CAA 

TODO O ANO Saber usar o dicionario e 
atopar a significado das 
palabras no texto. 

Buscar palabras no dicionario. 

LA2B2.4.2. Aplica os seus coñecementos 
da morfoloxía nominal e pronominal la-
tina para realizar traducións e retrover-
sións, axudándose do dicionario. 

CCL 
CAA 

TODO O ANO Coñecer a morfoloxía e as 
técnicas de tradución. 

Análise e tradución de textos. 

l 
d 

B2.2. Morfoloxía verbal: verbos 
irregulares e defectivos. For-
mas nominais do verbo: xe-
rundio, xerundivo e supino. 
Conxugación perifrástica. 

B2.5. Identificar, conxugar, traducir e 
efectuar a retroversión de todas as 
formas verbais. 

LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e 
axudándose co dicionario calquera tipo 
de formas verbais, conxúgaas e sinala 
o seu equivalente en galego e en cas-
telán 

CD 
CAA 
CCL 

TODO O ANO Coñecer a morfoloxía 
verbal. 

Análise e tradución de textos. 

LA2B2.5.2. Aplica os seus coñecementos 
da morfoloxía verbal latina para realizar 
traducións e retroversións, axudándose 
do dicionario. 

CCL 
CAA 
CD 

TODO O ANO Saber buscar no diciona-
rio as formas verbais. 

Análise e tradución de textos. 

 Bloque 3. Sintaxe     

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

B3.1. Coñecer e aplicar os coñece-
mentos da sintaxe nominal e pro-
nominal para a tradución de textos 
latinos. 

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

CCL 
CAA 

TODO O ANO Coñecer a sintaxe. Análise e tradución de textos. 



88 

 Latín II. 2º de bacharelato     

Obxecti- vos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Temporali- zación Grao mínimo de consec. Procedem. E instr. de av. 

e B3.2. Tipos de oracións e cons-
trucións sintácticas. 

B3.2. Recoñecer e clasificar as ora-
cións e as construcións sintácticas 
latinas.  

LA2B3.2.1. Recoñece, distingue e clasifi-
ca os tipos de oracións e as constru-
cións sintácticas latinas, e relaciónaas 
con construcións análogas existentes 
noutras linguas que coñeza. 

CCL 
CAA 

TODO O ANO Recoñecer os tipos de 
oracións. 

Análise e tradución de textos. 

e 
p 

B3.2. Tipos de oracións e cons-
trucións sintácticas. 

B3.3. Relacionar e aplicar coñecemen-
tos sobre elementos e construcións 
sintácticas en interpretación e tra-
dución de textos latinos. 

LA2B3.3.1. Identifica na análise de frases 
e textos de dificultade graduada ele-
mentos sintácticos propios da lingua 
latina, e relaciónaos para traducilos cos 
seus equivalentes en galego e en cas-
telán. 

CCL 
CAA 

TODO O ANO Coñecer a sintaxe latina. Análise e tradución de textos. 

d B3.3. Oración composta: coordi-
nación e subordinación. 

B3.4. Definir, comprender e recoñecer 
os diferentes tipos de oracións 
compostas coordinadas e subordi-
nadas. 

LA2B3.4.1. Define e comprende os con-
ceptos de oración composta, coordina-
ción e subordinación, sinala exemplos 
nos textos e recoñece os tipos de ora-
cións compostas, tanto coordinadas 
como subordinadas, así como os nexos 
que as caracterizan. 

CAA 
CCL 

 DE XAN. A MAIO Coñecer as clases de 
oracións. 

Análise e tradución de textos. 

e B3.4. Construcións de infinitivo, 
participio, xerundio, xerundivo 
e supino. 

B3.5. Coñecer as funcións das formas 
non persoais do verbo: infinitivo, 
participio, xerundio, xerundivo e su-
pino. 

LA2B3.5.1. Identifica formas non persoais 
do verbo en frases e textos, tradúceas 
correctamente e explica as súas fun-
cións. 

CCL 
CAA 

DE XAN. A MAIO Recoñecer as formas non 
persoais do verbo. 

Análise e tradución de textos. 

 Bloque 4. Literatura latina     

h B4.1. Transmisión literaria e 
xéneros literarios latinos: épi-
ca, historiografía, lírica, orato-
ria, comedia e fábula. 

B4.1. Enumerar os principais factores 
da transmisión da literatura latina ao 
longo dos períodos históricos, e 
describir os soportes da escritura na 
Antigüidade e a súa evolución. 

LA2B4.1.1. Nomea os aspectos máis 
salientables referentes á transmisión 
dos textos clásicos ao longo do tempo. 

CCEC 
CMCCT 
CCEC 

OUT. Coñecer a transmisión da 
literatura latina. 

Esquema cos factores de 
transmisión e os soportes de 
escritura. 
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n B4.1. Transmisión literaria e 
xéneros literarios latinos: épi-
ca, historiografía, lírica, orato-
ria, comedia e fábula. 

B4.2. Coñecer as características dos 
xéneros literarios latinos, os seus 
autores, as obras máis representati-
vas e as súas influencias na literatu-
ra posterior. 

LA2B4.2.1. Describe as características 
esenciais dos xéneros literarios latinos, 
e identifica e sinala a súa presenza en 
textos propostos. 

CAA 
CCL 
CCEC 

OUT. Recoñecer as caracterís- 
ticas dos xéneros litera-
rios. 

Esquema coas caracterís- ticas. 

i 
g 

B4.1. Transmisión literaria e 
xéneros literarios latinos: épi-
ca, historiografía, lírica, orato-
ria, comedia e fábula. 

B4.3. Coñecer os fitos esenciais da 
literatura latina como base literaria 
da literatura e da cultura europea e 
occidental. 

LA2B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos e 
sitúa neles autores, obras e outros as-
pectos relacionados coa literatura lati-
na. 

CMCCT 
CCEC 

DE OUT. A MAIO Coñecer autores e obras. Esquema cronolóxico de autores 
e obras. 

LA2B4.3.2. Nomea autores representati-
vos da literatura latina, encádraos no 
seu contexto cultural, e cita e explica as 
súas obras máis coñecidas. 

CD 
CCL 

DE OUT. A MAIO Coñecer as obras princi-
pais dos autores lati-
nos. 

Traballo sobre xéneros literarios. 

d B4.1. Transmisión literaria e 
xéneros literarios latinos: épi-
ca, historiografía, lírica, orato-
ria, comedia e fábula. 

B4.4. Analizar, interpretar e situar no 
tempo textos mediante lectura com-
prensiva, distinguindo xénero, épo-
ca, características e estrutura, se a 
extensión da pasaxe o permite. 

LA2B4.4.1. Realiza comentarios de textos 
latinos e sitúaos no tempo, explicando 
a súa estrutura, se a extensión da pa-
saxe o permite, e as súas característi-
cas esenciais, e identifica o xénero ao 
que pertencen.  

CCL 
CSC 
CCEC 

DE OUT. A MAIO Identificar os xéneros 
literarios a través dos 
textos. 

Facer comentario de textos. 

n 
h 
p 

B4.1. Transmisión literaria e 
xéneros literarios latinos: épi-
ca, historiografía, lírica, orato-
ria, comedia e fábula. 

B4.5. Establecer relacións e paralelis-
mos entre a literatura clásica e a 
posterior. 

LA2B4.5.1. Analiza o diferente uso que se 
fixo dos textos latinos, explorando o 
mantemento dos xéneros e os temas 
da literatura latina mediante exemplos 
da literatura contemporánea. 

CSC 
CD 
CCL 

DE OUT. A MAIO Recoñecer a presenza da 
literatura latina na lite-
ratura actual. 

Traballo sobre a presenza da 
literatura latina na literatura 
actual. 

LA2B4.5.2. Recoñece a través de moti-
vos, temas ou personaxes a influencia 
da tradición grecolatina en textos de 
autores/as contemporáneos/as, e sér-

CSC 
CD 
CCL 

DE OUT. A MAIO Recoñecer na literatura 
actual temas e perso-
naxes da cultura greco-
latina. 

Esquema de temas, motivos, 
personaxes do mundo clásico 
en obras actuais. 



90 

 Latín II. 2º de bacharelato     

Obxecti- vos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Temporali- zación Grao mínimo de consec. Procedem. E instr. de av. 

vese deles para comprender e explicar 
o mantemento dos xéneros e dos te-
mas procedentes da cultura grecolati-
na, describindo os seus aspectos 
esenciais e os tratamentos que reciben. 

 Bloque 5. Textos     

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

B5.1. Realizar a tradución e interpreta-
ción de textos latinos orixinais. 

LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a 
análise morfolóxica e sintáctica de tex-
tos latinos para efectuar correctamente 
a súa tradución. 

CCL 
CAA 

TODO O ANO Coñecer a morfoloxía e a 
sintaxe latina. 

Analizar e traducir textos. 

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

B5.2. Utilizar o dicionario, analizar e 
valorar correctamente a información 
gramatical que proporciona e procu-
rar o termo máis acaído na lingua 
propia para a tradución do texto. 

LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e auto-
nomía o dicionario, analizando e valo-
rando 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. 

CD 
CAA 
CCL 

TODO O ANO Saber manexar o diciona-
rio. 

Análise e tradución de textos. 

b B5.2. Comentario e análise 
histórica, lingüística e literaria 
de textos latinos orixinais. 

B5.3. Realizar comentarios lingüísti-
cos, históricos e literarios de textos 
de autores latinos. 

LA2B5.3.1. Aplica os coñecementos ad-
quiridos para realizar comentarios lin-
güísticos, históricos e literarios de tex-
tos. 

CAA 
CSC 
CCEC 
CCL 

TODO O ANO Coñecer a morfoloxía e 
sintaxe,ade-mais da 
cultura. 

Comentario de textos. 

a B5.3. Coñecemento do contexto 
social, cultural e histórico dos 
textos traducidos. 

B5.4. Coñecer o contexto social, cultu-
ral e histórico dos textos traducidos. 

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

CSC 
CCEC 
CCL 

TODO O ANO Coñecer a cultura latina. Comentario de textos. 
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h B5.4. Identificación das caracte-
rísticas formais dos textos. 

B5.5. Identificar as características 
formais dos textos. 

LA2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de 
elementos formais o xénero e o propó-
sito do texto. 

CCL 
CCEC 

TODO O ANO Recoñecer os xéneros 
literarios. 

Comentario de textos. 

 Bloque 6. Léxico     

e 
p 

B6.1. Ampliación de vocabulario 
básico latino: léxico literario, 
científico e filosófico. 

B6.1. Coñecer, identificar e traducir 
termos latinos pertencentes ao vo-
cabulario especializado: léxico lite-
rario, científico e filosófico. 

LA2B6.1.1. Identifica e explica termos do 
léxico literario, científico e filosófico, e 
tradúceos correctamente ao galego e 
ao castelán.  

CCL 
CMCCT 
CD 

TODO O ANO Aprender vocabulario. Análise e tradución de textos. 

d 
g 
p 

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

B6.2. Recoñecer os elementos léxicos 
latinos que permanecen nas linguas 
dos/das estudantes. 

LA2B6.2.1. Deduce o significado de pala-
bras e expresións latinas non estuda-
das a partir do contexto, ou de palabras 
ou expresións da súa lingua ou doutras 
linguas que coñeza. 

CAA 
CCL 
CD 

TODO O ANO Aprender a deducir signi-
ficados das palabras. 

Análise e tradución de textos e 
exercicios de etimoloxía. 

LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñe-
ce o significado de palabras de léxico 
común e especializado do galego e do 
castelán. 

CD 
CCL 

TODO O ANO Aprender étimos latinos. Exercicios de etimoloxía. 

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

B6.3. Coñecer o significado das princi-
pais locucións latinas de uso actual 
e saber empregalas nun contexto 
axeitado. 

LA2B6.3.1. Comprende, explica e empre-
ga na lingua propia e no contexto axei-
tado locucións e expresións latinas que 
se mantiveron na linguaxe literaria, xu-
rídica, filosófica, técnica, relixiosa, mé-
dica e científica. 

CMCCT 
CSC 
CD 
CCEC 
CCL 

TODO O ANO Aprender locucións lati-
nas. 

Elaborar un cadro coas expre-
sións máis usadas. 

d 
p 

B6.4. Composición e derivación 
culta: lexemas, prefixos e su-
fixos de orixe latina e grega. 

B6.4. Recoñecer a presenza de lati-
nismos e helenismos na linguaxe 
científica e na fala culta, e deducir o 
seu significado a partir dos corres-

LA2B6.4.1. Recoñece e explica o signifi-
cado dos helenismos e dos latinismos 
máis frecuentes utilizados no léxico das 
linguas faladas en España, e explica o 

CCL 
CCEC 

TODO O ANO Aprender helenismos e 
latinismos. 

Cadro de helenismos e latinis-
mos a partir do termo de ori-
xe. 
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pondentes termos latinos e gregos. seu significado a partir do termo de ori-
xe. 

 

 

 

RÚBRICA PARA AVALIAR NIVEIS DE DESEMPEÑO DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DE LATÍN II. 

Para concretar os mínimos esixibles pódese empregar esta rúbrica para avaliar niveis de desempeño dos estándares de aprendizaxe de latín I: 

O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

 

LAB1.1.1Recoñece e distingue a 

partir do étimo latino cultismos, 

semicultismos e termos patri-

moniais, e explica as evolucións 

que se producen nun caso e no 

outro. 

Distingue e delimita de forma 

imprecisa e con moitas inco-

rreccións  recoñece  e distingue 

a partir do étimo latino cultis-

mos, semicultismos e termos 

patrimoniais, sen explicar as 

evolucións que se producen 

nun caso e no outro. 

Distingue e delimita con algu-

nhas imprecisións e con algu-

nha incorrección recoñece  e 

distingue a partir do étimo lati-

no cultismos, semicultismos e 

termos patrimoniais, e explica 

con algunha incorrección as 

evolucións que se producen 

nun caso e no outro. 

Distingue e delimita con certa 

precisión e sen axuda, e con 

bastante corrección recoñece  e 

distingue a partir do étimo lati-

no cultismos, semicultismos e 

termos patrimoniais, e explica 

as evolucións que se producen 

nun caso e no outro. 

Distingue e delimita con moita 

precisión  e con moita correc-

ción distingue a partir do étimo 

latino cultismos, semicultismos e 

termos patrimoniais, e explica as 

evolucións que se producen nun 

caso e no outro. 
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LAB1.2.1Realiza evolucións de 

termos latinos ao galego e ao 

castelán, aplicando as regras 

fonéticas de evolución. 

Realiza, amosando dificultades 

e necesitando apoio, evolucións 

de termos latinos ao galego e 

ao castelán, aplicando as regras 

fonéticas de evolución. 

Realiza amosando dificultades 

evolucións de termos latinos ao 

galego e ao castelán, aplicando 

as regras fonéticas de evolu-

ción. 

Realiza con destreza evolucións 

de termos latinos ao galego e 

ao castelán, aplicando as regras 

fonéticas de evolución. 

Realiza con moita destreza evo-

lucións de termos latinos ao 

galego e ao castelán, aplicando 

as regras fonéticas de evolución. 

LAB1.2.2Explica o proceso de 

evolución de termos latinos ás 

linguas romances, sinalando 

cambios fonéticos comúns a 

distintas linguas dunha mesma 

familia e ilustrándoo con exem-

plos. 

Explica con moitas dificultades 

os procesos evolutivos do latín 

ás linguas romances. 

Explica con axuda a evolución 

de termos latinos ás linguas 

romances e ten dificultades 

para ilustralo con exemplos 

comúns a elas. 

Explica con autonomía a evolu-

ción fonética de termos latinos 

ás linguas romances e pon al-

gúns exemplos comúns. 

Explica con destreza e autono-

mía as evolucións de termos 

latinos ás linguas romances e 

sinala os cambios fonéticos co-

múns nestas. 

LAB1.3.1Recoñece palabras da 

súa lingua que sufriron proce-

sos de restrición, ampliación e 

innovación semánticas e valora 

a relación co significado orixinal 

do étimo latino. 

Amosa moitas dificultades para 

recoñecer os procesos de res-

trición, ampliación e innovación 

semántica que sufriron algu-

nhas palabras sen podelas rela-

cionar co étimo latino orixinal. 

Ten algunha dificultade para 

recoñecer os procesos de res-

trición, ampliación e innovación 

semántica que sufriron algu-

nhas palabras e a veces relació-

naas co étimo latino orixinal. 

Recoñece os procesos de restri-

ción, ampliación e innovación 

semántica que sufriron algu-

nhas palabras e é capaz de rela-

cionalas co étimo latino orixi-

nal. 

Recoñece e explica de forma 

autónoma os procesos de restri-

ción, ampliación e innovación 

semántica que sufriron algunhas 

palabras e é capaz de relaciona-

las co étimo latino orixinal. 

  

MORFOLOXÍA 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

LAB2.1.1Nomea e describe as Identifica e distingue con moi- Identifica e distingue con algu- Identifica e distingue con bas- Identifica e distingue con moita 
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categorías, sinalando os trazos 

que as distinguen. 

tas incorreccións  en palabras 

propostas as categorías grama-

ticais e os seus trazos. 

nhas incorreccións  en palabras 

propostas as categorías grama-

ticais e os seus trazos. 

tante corrección e exactitude  

en palabras propostas as cate-

gorías gramaticais e os seus 

trazos. 

corrección e exactitude  en pa-

labras propostas as categorías 

gramaticais e os seus trazos. 

LAB2.2.1Identifica e distingue 

en palabras propostas os seus 

formantes, sinalando e diferen-

ciando lexemas e morfemas e 

buscando exemplos noutros 

termos nos que estean presen-

tes. 

Distingue con moita impreci-

sión en palabras propostas os 

seus formantes, lexemas e mor-

femas, e atopa con dificultade 

exemplos noutros termos nos 

que estean presentes. 

Distingue con algunhas impreci-

sións en palabras propostas os 

seus formantes, lexemas e mor-

femas, e atopa algúns exemplos 

noutros termos nos que estean 

presentes. 

Distingue con bastante preci-

sión  en palabras propostas os 

seus formantes, lexemas e mor-

femas, e atopa  exemplos nou-

tros termos nos que estean 

presentes. 

Distingue con moita precisión en 

palabras  propostas os seus for-

mantes, lexemas e morfemas, e 

atopa  exemplos noutros termos 

nos que estean presentes. 

LAB2.3.1Analiza morfoloxica-

mente palabras presentes nun 

texto latino, indicando correc-

tamente os seus formantes e 

sinalando o seu enunciado. 

Identifica con moitas incorrec-

cións os diferentes tipos de 

palabras en latín, ten moitas 

dúbidas sobre os seus forman-

tes e equivócase no seu enun-

ciado. 

Identifica con algunhas inco-

rreccións os diferentes tipos de 

palabras en latín, ten dúbidas 

sobre os seus formantes e 

equivócase algunha vez no seu 

enunciado. 

Identifica con bastante correc-

ción os diferentes tipos de pa-

labras en latín, e sinala os seus 

formantes e o seu enunciado. 

Identifica con moita corrección e 

exactitude os diferentes tipos de 

palabras en latín, os seus for-

mantes e sinala o seu enunciado 

correctamente. 

LAB2.4.1Identifica con seguri-

dade e axudándose do diciona-

rio todo tipo de formas nomi-

nais e pronominais, declinán-

doas e sinalando o seu equiva-

lente en galego e castelán. 

Identifica e declina con moitas 

incorreccións  os diferentes 

tipos de formas nominais e 

pronominais en latín e sinala o 

seu equivalente en galego e 

castelán. 

Identifica e declina con algu-

nhas incorreccións  os diferen-

tes tipos de formas nominais e 

pronominais en latín e sinala o 

seu equivalente en galego e 

castelán. 

Identifica e declina con bastan-

te corrección e exactitude  os 

diferentes tipos de formas no-

minais e pronominais en latín e 

sinala o seu equivalente en ga-

lego e castelán. 

Identifica e declina con moita 

corrección e exactitude  os dife-

rentes tipos de formas nominais 

e pronominais en latín e sinala o 

seu equivalente en galego e cas-

telán. 

LAB2.4.2Aplica os seus coñe- Amosa dificultades e necesita Ten dificultades sobre a morfo- Ten destreza  para facer tradu- Amosa moita destreza e cohe-
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cementos de morfoloxía nomi-

nal e pronominal latina para 

realizar traducións e retrover-

sións, axudándose do diciona-

rio. 

apoio con respecto á morfolo-

xía nominal e pronominal para 

facer traducións e retroversións 

coa axuda do dicionario. 

loxía nominal e pronominal 

para facer traducións e retro-

versións coa axuda do diciona-

rio. 

cións e retroversións coa axuda 

do dicionario porque domina a 

morfoloxía nominal e pronomi-

nal. 

rencia á hora de facer tradu-

cións e retroversións coa axuda 

do dicionario porque coñece 

moi ben a morfoloxía nominal e 

pronominal. 

ILAB2.5.1dentifica con seguri-

dade e axudándose do diciona-

rio todo tipo de formas verbais, 

conxugándoas e sinalando o 

seu equivalente en galego e 

castelán. 

Conxuga os tempos verbais 

máis frecuentes amosando difi-

cultades e necesitando apoio, e 

ten dificultades para sinalar o 

equivalente en galego e caste-

lán 

Conxuga os tempos verbais 

máis frecuentes amosando cer-

tas dificultades e sinala habi-

tualmente o seu equivalente en 

galego e castelán. 

Conxuga os tempos verbais 

máis frecuentes sen equivocar-

se e sinala habitualmente o seu 

equivalente en galego e caste-

lán. 

Conxuga con destreza os tempos 

verbais máis frecuentes e sinala 

sen erros o seu equivalente en 

galego e castelán. 

LAB2.5.2Aplica os coñecemen-

tos da morfoloxía verbal latina 

para realizar traducións e retro-

versións coa axuda do diciona-

rio. 

 Amosa dificultades na morfo-

loxía verbal e necesita apoio 

para facer traducións e retro-

versións coa axuda do diciona-

rio. 

 Ten dificultades na morfoloxía 

verbal para facer traducións e 

retroversións coa axuda do di-

cionario. 

Ten destreza  na morfoloxía 

verbal para facer traducións e 

retroversións coa axuda do di-

cionario. 

Amosa moita destreza e cohe-

rencia na morfoloxía verbal á 

hora de facer traducións e re-

troversións coa axuda do dicio-

nario. 

 

 

SINTAXE 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

LAB3.1.1Utiliza axeitadamente 

a análise da sintaxe nominal e 

Analiza sintacticamente frases e 

textos sen adecuación nin pro-

Analiza  sintacticamente frases 

e textos  con certa adecuación e 

Analiza sintacticamente frases e 

textos  con bastante adecua-

Analiza sintacticamente frases e 

textos con moita adecuación e 
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pronominal dun texto para 

efectuar correctamente a súa 

tradución. 

piedade, amosando dificultades 

e necesitando apoio para tra-

ducir. 

propiedade, amosando algu-

nhas dificultades para traducir. 

ción e propiedade, amosando 

destreza para traducir. 

propiedade, amosando destreza 

para traducir. 

LAB3.2.1Recoñece, distingue e 

clasifica os tipos de oracións e 

construcións sintácticas latinas, 

relacionándoas con constru-

cións análogas existentes nou-

tras linguas que coñece. 

Recoñece e clasifica   con moi-

tas incorreccións as oracións e 

construcións sintácticas, rela-

cionándoas con construcións 

análogas existentes noutras 

linguas que coñece. 

Recoñece e clasifica   con algu-

nhas incorreccións as oracións e 

construcións sintácticas, rela-

cionándoas con construcións 

análogas existentes noutras 

linguas que coñece. 

Recoñece e clasifica   con bas-

tante corrección as oracións e 

construcións sintácticas, rela-

cionándoas con construcións 

análogas existentes noutras 

linguas que coñece. 

Recoñece e clasifica   de forma 

moi precisa as oracións e cons-

trucións sintácticas, relacionán-

doas con construcións análogas 

existentes noutras linguas que 

coñece. 

LAB3.3.1Identifica na análise de 

frases e textos de dificultade 

graduada elementos sintácticos 

propios da lingua latina relacio-

nándoos para traducilos cos 

seus equivalentes en galego e 

castelán. 

Identifica con moitas impreci-

sións os elementos sintácticos 

da lingua latina e non é capaz 

de relacionalos con outros exis-

tentes en galego e castelán 

para facer a tradución. 

Identifica con  imprecisións os 

elementos sintácticos da lingua 

latina e  é capaz de relacionalos 

con outros existentes en galego 

e castelán para facer a tradu-

ción. 

Identifica os elementos sintác-

ticos da lingua latina e  é capaz 

de relacionalos con outros exis-

tentes en galego e castelán 

para facer a tradución. 

Identifica sen erros os elemen-

tos sintácticos da lingua latina e  

é capaz de relacionalos con ou-

tros existentes en galego e cas-

telán para facer a tradución moi 

correctamente. 

LAB3.4.1Define e comprende os 

conceptos de oración compos-

ta, coordinación e subordina-

ción, sinalando exemplos nos 

textos. 

Compara e clasifica con impre-

cisións importantes tipos de 

oracións compostas, explicando 

xeralmente con pouca coheren-

cia en que consisten as súas 

características. 

Compara e clasifica con algu-

nhas imprecisións tipos de ora-

cións compostas, explicando 

con coherencia en que consis-

ten as súas características. 

Compara e clasifica con preci-

sión tipos de oracións compos-

tas, explicando con bastante 

coherencia en que consisten as 

súas características. 

Compara e clasifica de xeito moi 

preciso tipos de oracións com-

postas, explicando con moita 

coherencia en que consisten as 

súas características. 

LAB3.5.1Recoñece nos textos 

propostos diferentes tipos de 

Compara e clasifica, de forma 

imprecisa e con erros, diferen-

Compara e clasifica, de forma 

algo imprecisa, diferentes tipos 

Compara e clasifica diferentes 

tipos de oracións compostas  

Compara e clasifica con moita 

precisión diferentes tipos de 
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oracións compostas, tanto co-

ordinadas como subordinadas, 

así como os nexos que as carac-

terizan. 

tes tipos de oracións compostas 

manifestando dificultades para 

diferencialas  e explicar os ne-

xos que as introducen. 

de oracións compostas mani-

festando algunha dificultade 

para diferencialas e explicar os 

seus nexos. 

explicando mediante criterios 

xerais en cada caso os seus ne-

xos característicos. 

oracións compostas  explicando 

mediante criterios concretos en 

cada caso os nexos característi-

cos. 

LAB3.6.1Identifica formas non 

persoais do verbo en frases e 

textos, traducíndoas correcta-

mente e explicando as funcións 

que desempeñan. 

Identifica con dificultade e 

sempre con axuda as funcións 

que realizan as formas non per-

soais do verbo dentro da ora-

ción comparando con impreci-

sións importantes distintos 

exemplos do seu uso. 

Identifica xeralmente sen axuda 

as funcións que realizan as for-

mas non persoais do verbo den-

tro da oración comparando con 

algunhas imprecisións distintos 

exemplos do seu uso. 

Identifica xeralmente sen axuda 

as funcións que realizan as for-

mas non persoais do verbo den-

tro da oración comparando con 

certa precisión distintos exem-

plos do seu uso. 

Identifica de forma autónoma as 

funcións que realizan as formas 

non persoais do verbo dentro da 

oración comparando con bas-

tante precisión distintos exem-

plos do seu uso. 

 

LITERATURA LATINA 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

LAB4.1.1Nomea os aspectos 

máis salientables referentes á 

transmisión de textos clásicos 

ao longo do tempo. 

Describe con pouca precisión e 

incluso con erros, a pesar de 

recibir axuda, os aspectos máis 

destacables na transmisión dos 

textos clásicos ao longo da his-

toria da literatura. 

Describe con certa precisión e 

con axuda puntual, os aspectos 

máis destacables na transmi-

sión dos textos clásicos ao lon-

go da historia da literatura. 

Describe con certa precisión e 

sen axuda, os aspectos máis 

destacables na transmisión dos 

textos clásicos ao longo da his-

toria da literatura. 

Describe con precisión e sen 

axuda, os aspectos máis desta-

cables na transmisión dos textos 

clásicos ao longo da historia da 

literatura. 

LAB4.2.1Describe os aspectos 

esenciais dos xéneros literarios 

Distingue con erros os aspectos 

fundamentais dos xéneros lite-

Distingue seguindo pautas os 

aspectos fundamentais dos 

Distingue de xeito correcto os 

aspectos fundamentais dos 

Distingue moi correctamente os 

aspectos fundamentais dos xé-
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latinos e identifica e sinala a súa 

presenza en textos propostos. 

rarios latinos e ten dificultades 

para ver a súa presenza nos 

textos propostos. 

xéneros literarios latinos e ten 

algunha dificultade para ver a 

súa presenza nos textos pro-

postos. 

xéneros literarios latinos e non 

ten dificultades para ver a súa 

presenza nos textos propostos. 

neros literarios latinos e non ten 

dificultades para ver a súa pre-

senza nos textos propostos. 

LAB4.3.1Realiza eixes cronoló-

xicos situando neles autores, 

obras e outros aspectos rela-

cionados coa literatura latina. 

Elabora con desorde e incohe-

rencia eixes cronolóxicos nos 

que se representan neles auto-

res, obras e outros aspectos 

relacionados coa literatura lati-

na. 

Elabora coa axuda dun guión de 

forma ordenada e coherente 

eixes cronolóxicos nos que se 

representan neles autores, 

obras e outros aspectos rela-

cionados coa literatura latina. 

Elabora con certa autonomía de 

forma ordenada e coherente 

eixes cronolóxicos nos que se 

representan neles autores, 

obras e outros aspectos rela-

cionados coa literatura latina. 

Elabora con autonomía de forma 

ordenada e coherente eixes cro-

nolóxicos nos que se represen-

tan neles autores, obras e ou-

tros aspectos relacionados coa 

literatura latina. 

LAB4.3.2Nomea autores repre-

sentativos da literatura latina, 

encadrándoos no seu contexto 

cultural e citando e explicando 

as súas obras máis coñecidas. 

Describe, con pouca precisión e 

incluso con erros a pesar de 

recibir axuda, os autores lati-

nos, non os sitúa no contexto 

cultural e ten dificultades para 

citar as súas obras máis coñeci-

das. 

Describe, con certa precisión e 

con axuda puntual,  os princi-

pais autores latinos,  sitúaos no 

contexto cultural e non ten difi-

cultades para citar as súas 

obras máis coñecidas. 

Describe, con certa precisión e 

sen axuda,  os principais auto-

res latinos,  sitúaos no contexto 

cultural e non ten dificultades 

para citar as súas obras máis 

coñecidas. 

Describe, con precisión e sen 

axuda,  os principais autores 

latinos,  sitúaos no contexto 

cultural e cita e explica as súas 

obras máis coñecidas. 

LAB4.4.1Realiza comentarios de 

textos latinos situándoos no 

tempo, explicando a súa estru-

tura, se a extensión da pasaxe o 

permite, e as súas característi-

cas esenciais, indicando o xéne-

ro ao que pertencen. 

Realiza con moitas incorrec-

cións  comentarios de textos 

latinos, ten dificultades para 

explicar a súa estrutura, carac-

terísticas e xénero ao que per-

tence. 

Realiza con algunhas incorrec-

cións comentarios de textos 

latinos, ten algunha dificultade 

para explicar a súa estrutura, 

características e xénero ao que 

pertence. 

Realiza con bastante corrección 

e exactitude comentarios de 

textos latinos e non ten dificul-

tades para explicar a súa estru-

tura, características e xénero ao 

que pertence. 

Realiza con moita corrección e 

exactitude comentarios de tex-

tos latinos e non ten dificultades 

para explicar a súa estrutura, 

características e xénero ao que 

pertence. 
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LAB4.5.1Analiza o distinto uso 

que se fixo dos textos latinos, 

explorando a pervivencia dos 

xéneros e os temas da literatu-

ra latina mediante exemplos da 

literatura contemporánea. 

Describe, con pouca precisión e 

incluso con erros a pesar de 

recibir axuda, o uso que se fixo 

dos textos latinos, e ten pro-

blemas para poñer exemplos 

destes na literatura contempo-

ránea. 

Describe, con certa precisión e 

con axuda puntual,  o uso que 

se fixo dos textos latinos, e ten 

algunha dificultade para poñer 

exemplos destes na literatura 

contemporánea. 

Describe, con certa precisión e 

sen axuda, o uso que se fixo dos 

textos latinos, e non ten ningu-

nha dificultade para poñer 

exemplos destes na literatura 

contemporánea. 

Describe, con precisión e sen 

axuda,  o uso que se fixo dos 

textos latinos, e non ten ningu-

nha dificultade para poñer 

exemplos destes na literatura 

contemporánea. 

LAB4.5.2Recoñece a través de 

motivos, temas ou personaxes a 

influencia da tradición grecola-

tina en textos de autores con-

temporáneos e sérvese deles 

para comprender e explicar a 

pervivencia dos xéneros e dos 

temas procedentes da cultura 

grecolatina, describindo os seus 

aspectos esenciais e con distin-

tos tratamentos que reciben. 

Identifica con dificultade e 

sempre con axuda motivos, 

temas e personaxes grecolati-

nos que indican a presenza da 

tradición grecolatina en autores 

contemporáneos, non sendo 

capaz de indicar o tratamento 

que reciben estes. 

Identifica con pouca dificultade 

e a veces  con axuda motivos, 

temas e personaxes grecolati-

nos que indican a presenza da 

tradición grecolatina en autores 

contemporáneos,  sendo capaz 

de indicar o tratamento que 

reciben estes. 

Identifica sen dificultade e a 

veces  con axuda motivos, te-

mas e personaxes grecolatinos 

que indican a presenza da tra-

dición grecolatina en autores 

contemporáneos,  sendo capaz 

de indicar o tratamento que 

reciben estes. 

Identifica sen erros e con cohe-

rencia  motivos, temas e perso-

naxes grecolatinos que indican a 

presenza da tradición grecolati-

na en autores contemporáneos,  

sendo capaz de indicar o trata-

mento que reciben estes. 

 

 

TEXTOS 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 
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LAB5.1.1Utiliza adecuadamente 

a análise morfolóxica e sintácti-

ca de textos latinos para efec-

tuar correctamente a súa tra-

dución. 

Utiliza con moitas incorreccións 

a análise morfolóxica e sintácti-

ca de textos para efectuar co-

rrectamente a súa tradución. 

Utiliza con algunhas incorrec-

cións a análise morfolóxica e 

sintáctica de textos para efec-

tuar correctamente a súa tra-

dución. 

Utiliza con bastante corrección 

e exactitude a análise morfoló-

xica e sintáctica de textos para 

efectuar correctamente a súa 

tradución. 

Utiliza con moita corrección e 

exactitude a análise morfolóxica 

e sintáctica de textos para efec-

tuar correctamente a súa tradu-

ción. 

LAB5.2.1Utiliza con seguridade 

e autonomía o dicionario dicio-

nario, para a tradución de tex-

tos, identificando en cada caso 

o termo máis apropiado na lin-

gua propia en función do con-

texto e do estilo empregado 

polo autor. 

Utiliza con moita dificultade o 

dicionario, para localizar o signi-

ficado de palabras que entra-

ñen dificultade, identificando 

entre varias acepcións o senti-

do máis axeitado para a tradu-

ción do texto. 

Utiliza con algunha dificultade o 

dicionario, para localizar o signi-

ficado de palabras que entra-

ñen dificultade, identificando 

entre varias acepcións o senti-

do máis axeitado para a tradu-

ción do texto. 

Utiliza con certa soltura o dicio-

nario, para localizar o significa-

do de palabras que entrañen 

dificultade, identificando entre 

varias acepcións o sentido máis 

axeitado para a tradución do 

texto. 

Utiliza con moita soltura o dicio-

nario, para localizar o significado 

de palabras que entrañen difi-

cultade, identificando entre va-

rias acepcións o sentido máis 

axeitado para a tradución do 

texto. 

LAB5.3.1Analiza e valora co-

rrectamente a información 

gramatical incluída nos manuais 

e nas entradas do dicionario 

para traducir correctamente un 

texto. 

Analiza con imprecisións e erros 

a información proporcionada 

por manuais e dicionario para a 

tradución correcta dun texto. 

Analiza concerta imprecisión a 

información proporcionada por 

manuais e dicionario para a 

tradución correcta dun texto. 

Analiza con bastante precisión a 

información proporcionada por 

manuais e dicionario para a 

tradución correcta dun texto. 

Analiza con moita  precisión  a 

información proporcionada por 

manuais e dicionario para a tra-

dución correcta dun texto. 

LAB5.4.1Aplica os coñecemen-

tos adquiridos para realizar 

comentarios lingüísticos, histó-

ricos e literarios de textos. 

Realiza, incluso con axuda, co-

mentarios lingüísticos, históri-

cos e literarios de textos a par-

tir dos coñecementos previos. 

Realiza, con certa axuda, co-

mentarios lingüísticos, históri-

cos e literarios de textos a par-

tir dos coñecementos previos. 

Realiza con certa autonomía 

comentarios lingüísticos, histó-

ricos e literarios de textos a 

partir dos coñecementos pre-

vios. 

Realiza con completa autonomía 

comentarios lingüísticos, históri-

cos e literarios de textos a partir 

dos coñecementos previos. 



101 

LAB5.5.1Identifica o contexto 

social, cultural e histórico dos 

textos propostos partindo de 

referencias tomadas dos pro-

pios textos e asociándoas con 

coñecementos adquiridos pre-

viamente. 

Ten moitas dificultades e nece-

sita axuda para identificar o 

contexto social, cultural e histó-

rico a partir dos propios textos 

e dos coñecementos adquiridos 

previamente. 

Ten algunhas dificultades para 

identificar o contexto social, 

cultural e histórico a partir dos 

propios textos e dos coñece-

mentos adquiridos previamen-

te. 

É capaz de identificar o contex-

to social, cultural e histórico a 

partir dos propios textos e dos 

coñecementos adquiridos pre-

viamente. 

Ten a capacidade e autonomía 

para identificar o contexto so-

cial, cultural e histórico a partir 

dos propios textos e dos coñe-

cementos adquiridos previa-

mente. 

LAB5.6.1Recoñece e explica a 

partir de elementos formais o 

xénero e propósito do texto. 

Non recoñece o xénero nin o 

propósito do texto a partir de 

elementos formais. 

Recoñece, con erros e unha 

pequena axuda o xénero e o 

propósito do texto a partir de 

elementos formais. 

Recoñece sen erros, pero cunha 

pequena axuda o xénero e o 

propósito do texto a partir de 

elementos formais. 

Recoñece con autonomía o xé-

nero e o propósito do texto a 

partir de elementos formais. 

 

LÉXICO 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

LAB6.1.1dentifica e explica 

termos do léxico literario, cien-

tífico e filosófico, traducíndoos 

correctamente ao galego e ao 

castelán. 

Identifica e explica de forma 

imprecisa e con erros o signifi-

cado de termos latinos do léxi-

co literario, científico e filosófi-

co, traducíndoos con incorrec-

cións ao galego e ao castelán. 

Identifica e explica de forma 

algo imprecisa o significado de 

termos latinos do léxico litera-

rio, científico e filosófico, tradu-

cíndoos correctamente ao gale-

go e ao castelán. 

Identifica e explica con bastante 

precisión o significado de ter-

mos latinos do léxico literario, 

científico e filosófico, traducín-

doos correctamente ao galego 

e ao castelán. 

 Identifica e explica con moita 

precisión o significado de ter-

mos latinos do léxico literario, 

científico e filosófico, traducín-

doos correctamente ao galego e 

ao castelán. 

LAB6.2.1Deduce o significado  Explica con pouca precisión e Explica con certa precisión e Explica con certa precisión e Explica con precisión e sen axu-
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de palabras e expresións latinas 

non estudadas a partir do con-

texto ou de palabras ou de ex-

presións da propia lingua ou 

doutras que coñece. 

incluso con erros o significado 

de palabras e expresións latinas 

non estudadas a partir do con-

texto ou de palabras ou de ex-

presións da propia lingua ou 

doutras que coñece. 

axuda puntual o significado de 

palabras e expresións latinas 

non estudadas a partir do con-

texto ou de palabras ou de ex-

presións da propia lingua ou 

doutras que coñece. 

sen axuda o significado de pa-

labras e expresións latinas non 

estudadas a partir do contexto 

ou de palabras ou de expre-

sións da propia lingua ou dou-

tras que coñece. 

da o significado de palabras e 

expresións latinas non estuda-

das a partir do contexto ou de 

palabras ou de expresións da 

propia lingua ou doutras que 

coñece. 

LAB6.2.2Identifica a etimoloxía 

e coñece o significado de pala-

bras do léxico común e especia-

lizado do galego e do castelán. 

Identifica con dificultade e 

sempre con axuda a etimoloxía 

de palabras de léxico común e 

especializado da lingua propia e 

explica con incorreccións o seu 

significado. 

Identifica con axuda e de xeito 

razoado a etimoloxía de pala-

bras de léxico común e especia-

lizado  da lingua propia e expli-

ca con certa corrección o seu 

significado. 

Identifica xeralmente sen axuda 

e con razoamentos coherentes 

a etimoloxía de palabras de 

léxico común e especializado da 

lingua propia e explica con bas-

tante corrección o seu signifi-

cado. 

Identifica de xeito autónomo e 

con razoamentos moi coheren-

tes a etimoloxía de palabras de 

léxico común e especializado da 

lingua propia e explica con moi-

ta corrección o seu significado. 

LAB6.3.1Comprende e explica 

de xeito correcto o significado 

de locucións e expresións lati-

nas que se incorporan a dife-

rentes campos semánticos da 

lingua falada ou perviviron na 

linguaxe literaria, xurídica, filo-

sófica, relixiosa, médica e cien-

tífica. 

Coñece e emprega con pouca 

adecuación e propiedade as 

principais locucións latinas de 

uso actual que se incorporaron 

a súa  

Coñece e emprega con certa 

adecuación e propiedade as 

principais locucións latinas de 

uso actual que se incorporaron 

a súa lingua a través da literatu-

ra, ciencia, filosofía, relixión, 

medicina... 

Coñece e emprega con bastan-

te adecuación e propiedade as 

principais locucións latinas de 

uso actual que se incorporaron 

a súa lingua a través da literatu-

ra, ciencia, filosofía, relixión, 

medicina... 

Coñece e emprega con moita 

adecuación e propiedade as 

principais locucións latinas de 

uso actual que se incorporaron a 

súa lingua a través da literatura, 

ciencia, filosofía, relixión, medi-

cina... 

LAB6.3.2Sabe empregar locu-

cións latinas no seu  contexto 

axeitado cando se expresa na 

Coñece e emprega con pouca 

adecuación e propiedade as 

principais locucións latinas de 

Coñece e emprega con certa 

adecuación e propiedade as 

principais locucións latinas de 

Coñece e emprega con bastan-

te adecuación e propiedade as 

principais locucións latinas na 

Coñece e emprega con moita 

adecuación e propiedade as 

principais locucións latinas de 
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súa propia lingua. uso actual na súa lingua. uso actual  na súa lingua. súa lingua. uso actual na súa lingua. 

LAB6.4.1Recoñece e explica o 

significado dos helenismos e 

latinismos máis frecuentes utili-

zados no léxico das linguas fa-

ladas en España, explicando o 

seu significado a partir do ter-

mo de orixe. 

Explica con moitos erros o signi-

ficado dos helenismos e lati-

nismos máis frecuentes utiliza-

dos no léxico das linguas fala-

das en España, explicando o seu 

significado a partir do termo de 

orixe. 

Explica con algún erro pero con 

axuda o significado dos hele-

nismos e latinismos máis fre-

cuentes utilizados no léxico das 

linguas faladas en España, ex-

plicando o seu significado a 

partir do termo de orixe. 

Explica sen erros e con algo de 

axuda o significado dos hele-

nismos e latinismos máis fre-

cuentes utilizados no léxico das 

linguas faladas en España, ex-

plicando o seu significado a 

partir do termo de orixe. 

Explica sen erros e autonoma-

mente o significado dos hele-

nismos e latinismos máis fre-

cuentes utilizados no léxico das 

linguas faladas en España, expli-

cando o seu significado a partir 

do termo de orixe. 

 

 

 

Neste cadro inténtase concretar na medida do posible o grao de consecución para cada un dos estándares de aprendizaxe, diferenciando catro 

niveis: o catro e o tres serían resultados claramente satisfactorios e o un indicaría a non consecución dos mínimos; o dous sería un nivel mínimo 

algo escaso. 

- 1: excelente. 

- 0,75: bo. 

- 0,5: suficiente con matices. Non se pode considerar satisfactorio en todos os estándares, especialmente nos de morfoloxía e sintaxe. É ne-

cesario distinguir entre os distintos estándares, pois uns son máis básicos que outros, e ter en conta a evolución experimentada polo alum-

no co paso do tempo. Para aclaralo cun exemplo: 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

Declina palabras e sintagmas en Declina de forma imprecisa e Declina de forma algo imprecisa Declina de forma precisa pala- Declina de forma moi precisa e 
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concordancia, aplicando correc-

tamente para cada palabra o 

paradigma de flexión corres-

pondente. 

con moitos erros palabras e 

sintagmas en concordancia, 

aplicando para cada palabra o 

paradigma de flexión corres-

pondente con moita dificultade.  

palabras e sintagmas en con-

cordancia, aplicando para cada 

palabra o paradigma de flexión 

correspondente con certa difi-

cultade.  

bras e sintagmas en concordan-

cia, aplicando para cada palabra 

o paradigma de flexión corres-

pondente sen dificultade.  

exacta palabras e sintagmas en 

concordancia, aplicando para 

cada palabra o paradigma de 

flexión correspondente sen difi-

cultade.  

- 0,25: insuficiencia clarísima. 

- 0: non realiza os exercicios ou non entrega os traballos. 

 

 

 

 

 

 

 

5.METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 

A metodoloxía didáctica de debe presentar as seguintes características: 

-  Favorecerá a capacidade do alumno para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de investiga-

ción. 

-  Subliñará a relación dos aspectos teóricos da materia coas súas aplicacións prácticas na sociedade. 

De forma xeral, o proceso de ensino/aprendizaxe pode realizarse mediante as seguintes actividades:  

METODOLOXÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 
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Actividades de 

introdución e coñecementos 

previos 

Han de introducir o interese do alumno polo que respecta á realidade que han de aprender. Son as que se reali-

zan para coñecer as ideas, opinións, acertos ou erros dos alumnos sobre os contidos que se van desenvolver. 

Actividades de 

desenvolvemento 
Son las que permiten coñecer os conceptos, os procedementos ou as novas actitudes. 

Actividades de 

síntese-resumo 
Son as que facilitan a relación entre os distintos contidos aprendidos e favorecen o enfoque globalizador. 

Actividades de 

consolidación, recuperación 

e ampliación 

Permiten contrastar as ideas novas coas previas dos alumnos, así como aplicar as aprendizaxes. 

Son as que se programan para os alumnos que non acadaron os coñecementos traballados. 

Son as que permiten afondar nos contidos a aqueles alumnos que realizaron correctamente as actividades de 

desenvolvemento. 

Actividades de 

avaliación 
Inclúen as actividades dirixidas á avaliación inicial, formativa e sumativa. 

A aplicación destas actividades aterase aos seguintes principios básicos que han de estar presentes continuamente no proceso de ensi-

no/aprendizaxe: 

-  Selección de textos accesibles ao nivel dos alumnos. A práctica da tradución será graduada (é dicir, acorde aos coñecementos do alumno), su-

xestiva (polo seu contido e relación co tema tratado), continuada (para que resulte eficaz) e controlada (baixo a dirección e orientación do profe-

sor). 

-  A correcta interpretación dun fragmento implicará a súa contextualización, a análise dos aspectos gramaticais, e a captación e comentario da 

mensaxe que nel aparece. 
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-  Dada a dificultade de presentar textos orixinais para a transmisión de todos os conceptos culturais da unidade, recorrerase tamén á lectura de 

fragmentos traducidos ou bilingües de autores latinos sempre que o profesor o considere pertinente. 

-  O comentario de texto irá, sempre que se considere adecuado, acompañado de material audiovisual: mapas, gráficos, diapositivas, vídeos, etc. 

-  O estudo dos aspectos lingüísticos e culturais debe ser coherente. 

-  A asimilación dos contidos lingüísticos e culturais terá o dobre obxectivo de comprender a sociedade e a cultura romana e coñecer a súa super-

vivencia no mundo occidental. 

A aplicación metodolóxica práctica contará basicamente cos seguintes pasos: 

1.  Como actividades de introdución, motivación e coñecementos previos propoñemos: 

-  O coñecemento por parte do alumno dos obxectivos, os contidos, os criterios de avaliación, etc. da unidade didáctica, para que saiba por onde 

se move e que sentido teñen as actividades que se realizan. 

-  Introdución motivadora por parte do profesor, onde se sinalen os elementos máis atractivos por actuais e interdisciplinares do tema que se vai 

tratar. 

-  Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo profesor, coa fin de facilitar unha idea precisa de onde se parte.  

-  Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión da unidade, tomando nota das lagoas ou dificul-

tades detectadas. 

-  Introdución de cada aspecto lingüístico, sempre que  sexa posible, mediante as semellanzas ou supervivencia dos mesmos na lingua propia do 

alumno. 

 

2.  Como actividades de desenvolvemento inclúense: 

-  Lectura e comentario de textos traducidos. 
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-  Lectura comprensiva do tema de cultura. 

-  Resolución de actividades do apartado de cultura. 

-  Elaboración de esquemas do tema de cultura. 

-  Resolución de exercicios de léxico. 

-  Resolución de exercicios sobre aspectos morfosintácticos e tradución de oracións con aplicación dos mesmos. 

-  Tradución dun texto orixinal proposto, realizando os seguintes pasos: 

a.-  Lectura previa en voz alta corrixida polo profesor. 

b.-  Análise do vocabulario. 

c.-  Relacións gramaticais: 

•  illar as oracións 

•  recoñecer as formas gramaticais 

•  establecer as relacións sintácticas 

d.-  Tradución. 

-  Descubrimento nos textos traducidos da parte lingüística, cultural e de léxico de interese para a unidade que se está traballando. Este descubri-

mento estará acompañado das explicacións sistematizadas do profesor cando sexa preciso. Convén que a parte propiamente informativa que se 

debe memorizar, reducida a contidos mínimos, quede explicitamente destacada no caderno de clase do alumno. 

-  Selección, comentario e aprendizaxe do vocabulario, que se repasará e aplicará aos textos durante todos os temas. 

O profesor, á vista do ritmo de aprendizaxe do grupo e da diversidade do mesmo, decidirá cales realizar con maior profusión e cales no. 

3.  Actividades de síntese-resumo: 
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-  Análise e comentario dun texto final. Entendemos por análise o comentario gramatical completo do texto traducido, que debe comprender, 

ademais das relacións gramaticais entre os seus elementos, a relación existente entre os distintos parágrafos do texto. O comentario de texto, tras 

captar e comentar as ideas principais que se nos transmiten, emite xuízos e aporta opinións que non están directamente no texto.  

-  Visualización da materia lingüística e cultural incluída en cada unidade mediante gráficos, paradigmas, esquemas, mapas, etc. 

4.  Actividades de consolidación, recuperación e ampliación: 

A finalidade destas será: 

-  Realización de exercicios apropiados e o necesariamente abundantes e variados que sexa preciso, para afianzar os contidos lingüísticos, cultu-

rais e léxicos traballados no tema. 

-  Coa fin de atender a aqueles alumnos con problemas na asimilación dos diversos contidos, prepararanse exercicios de dificultade graduada e 

breves para os temas lingüísticos e léxicos; para os temas culturais pediráselles a realización de breves lecturas e esquemas das mesmas, sempre 

acompañados da axuda do profesorado. 

-  Mentres se realizan estas actividades de recuperación, aqueles alumnos que acadaran satisfactoriamente os contidos propostos realizarán tarefas 

preparadas de antemán para afondar nos mesmos, como realización de pequenos traballos de investigación sobre temas culturais, lecturas com-

plementarias e ampliación de léxico da propia lingua relacionado co tema, mediante dicionarios ou textos apropiados. 

5.  Actividades de avaliación 

Ademais da observación directa do traballo dos alumnos en clase, ao final de cada unidade temática poderanse realizar probas orais ou escritas 

coa fin de analizar a consecución dos obxectivos propostos. Estas probas, como é lóxico, deberán ter en conta os obxectivos e contidos comenta-

dos ao comezo de cada tema aos alumnos. 
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6.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Non empregaremos un manual determinado para Latín . É preferible escoller exercicios e temas entre as variadas posibilidades que se poden ato-

par. 

 Proporcionarase material elaborado por ela  procedente de diversas fontes (numerosos manuais como Anaya, SM, Edebé, Santillana, Xerais, 

Ecir, Vicens Vives, páxinas de Internet, elaboración personal…) 

Tamén utilizaremos materiais nalgúns casos comúns á materia de Cultura Clásica (que poden ter cursada ou non) e Grego: 

• Dicionarios de mitoloxía. 

• Libros de relatos sobre o mundo clásico. 

• Películas e documentais relacionados co mundo grecolatino. 

• Dicionarios etimolóxicos de latín (e grego). 

• Mapas. 

• Dicionario de latín. 

• Páxinas web e direccións moi interesantes para esta materia, como culturaclasica.com, culturaclasica.net/santillana, artehistoria.com, biogra-

fiasyvidas.com, santiagoapostol.net. 

 

  

Sempre que sexa posible promoverase o emprego de medios informáticos que axuden á consecución dos obxectivos. Promoverase ademais o co-

ñecemento e uso dos materiais cos que conta a biblioteca do noso centro, fomentando a lectura. 

 

7.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. ANEXOS I, II, III, IV. 

 

O sistema empregado será o de avaliación continua. O número de alumnos permite seguir a diario os seus progresos e que a súa participación se-

xa constante. 
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A avaliación do proceso de aprendizaxe dos alumnos e alumnas debe levarse a cabo por medio dos seguintes procedementos e instrumentos: 

 Observación do traballo diario  

 Análise de tarefas. 

 Realización de probas específicas. 

Traballo diario 

É fundamental a observación e o control do traballo diario do alumno mediante: 

-preguntas frecuentes na aula. 

-seguimento do caderno do alumno. 

-control de asistencia e puntualidade. 

-observación do grao de participación na clase. 

-valoración da actitude. 

Deste xeito o profesorado observará as dificultades, os avances ou os erros máis frecuentes dos alumnos e poderá atendelos axeitadamente. Como 

ferramentas para avaliar os apuntes de clase e a resolución individual de actividades achéganse unhas rúbricas (anexo I e II). 

Tarefas puntuais 

É importante que o alumno se achegue á civilización clásica directamente, e que controle os mecanismos para facer pequenos traballos de inves-

tigación. Valorarase: 

-a puntualidade na data de entrega prevista. 

-a presentación do traballo. 

-a comprensión e síntese do tema motivo do traballo. 

-a elaboración persoal. 

-a exposición oral. 

Achéganse nos anexos III e IV unhas rúbricas para avaliar a redacción e presentación de traballos escritos e a exposición oral de traballos. 
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Probas específicas 
As probas recollerán o exposto durante o período correspondente, e serán tres como mínimo por avaliación. Poderán facerse: 

-probas escritas con exercicios de morfoloxía, sintaxe e tradución, etimoloxía e latinismos. 

-probas teóricas do temario de cultura e civilización. 

-probas orais de control de lecturas fixadas. 

 

7.1CRITERIOS SOBRE CUALIFICACIÓN. 

 

A cualificación en cada avaliación farase do seguinte modo: 

 Para os temas de lingua (que constitúen a parte fundamental da materia), posto que progresivamente aumenta a cantidade e complexidade 

do estudado, é lóxico que o peso das probas sexa maior na cualificación a medida que avanza cada avaliación.  

o De ter dúas probas, a nota da primeira sumarase á da segunda multiplicada por dous, e o resultado dividirase entre tres.  
o De facer tres probas, a nota da primeira sumarase á da segunda multiplicada por dous, e á da terceira multiplicada por tres, e o re-

sultado dividirase entre seis.  

o A nota resultante constituirá o 80%  da cualificación da avaliación (até oito puntos). 

 Terán aparte unha proba como mínimo por avaliación sobre os temas de cultura que correspondan. Nesa proba haberá algunha pregunta 

para desenvolver e outras de resposta máis breve. Terán a posibilidade de recuperar esta parte en cada avaliación. Este apartado suporá un 

10% da nota (até un punto). 

 A valoración do traballo diario suporá o 10% da nota (até un punto). Farase unha observación sistemática das actividades realizadas a dia-

rio na aula ou na casa, sexan orais ou escritas, individuais ou en grupo. Ese traballo diario na aula e na casa é algo indispensable para 

unha correcta asimilación da materia e será recollido de xeito organizado e pulcro no caderno do alumno. O traballo persoal do alumno é 

de obrigado cumprimento e o non traelo feito catro ou máis veces sen xustificación válida suporá o suspenso na nota da avaliación. O pro-

fesor anotará no seu caderno, nas fichas individuais dos alumnos, todos os datos que posibiliten avaliar ese traballo persoal.   

 En cada proba os alumnos terán a pertinente información sobre a puntuación por pregunta, e o que desconta cada erro en cada pregunta, 

para que eles mesmos poidan revisar a adecuación das correccións. Procurarase entregar os exames corrixidos o día seguinte ao da súa re-
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alización, e farase a corrección na clase para despexar calquera dúbida. Nas traducións consideraranse faltas os erros cometidos tanto na 

interpretación gramatical (morfoloxía e sintaxe) como na léxica. Nas preguntas valorarase tanto o contido -cantidade e calidade de coñe-

cementos- como a forma en que son expostos -corrección e soltura sintáctica, ortográfica, etc. 

 Non se considerará aprobada a avaliación sen chegar a un mínimo de cinco puntos en cada un dos apartados. 

Con respecto á cualificación final: 

 Para a parte lingüística (morfoloxía, sintaxe e tradución, etimoloxía, latinismos) haberá avaliación continua: como sempre entra o estuda-

do anteriormente, considerarase recuperada esta parte aprobando o seguinte exame. Así, de superar a última destas probas o alumno apro-

bará este apartado, aínda que teña suspensas as probas anteriores. Deberá para iso obter unha nota mínima de cinco puntos. 

 Para os temas de cultura e civilización terán que superar por avaliacións o que corresponda, obtendo unha nota mínima de cinco puntos. 

Quen non acade os mínimos deberá examinarse das partes non superadas na proba final.  

 Durante o curso farán como mínimo un traballo de investigación relacionado co mundo romano, que exporán ante os seus compañeiros 

oralmente co apoio de medios audiovisuais. Ao remate presentarán actividades o máis interesantes, imaxinativas e creativas posibles, coas 

que se comprobará o interese, atención e asimilación de contidos por parte dos compañeiros. Estes valorarán os traballos expostos e as ac-

tividades dos demais cun cuestionario aportado pola profesora. Proporanse temas e os alumnos elixirán en función dos seus intereses e 

gustos. Este ou estes traballos serán cualificados na nota final.  

 A cualificación final farase coa suma da nota da primeira avaliación, da segunda multiplicada por dous, e da terceira multiplicada por tres. 

O resultado dividirase entre seis e suporá o 90% da nota final. A cualificación dos traballos individuais ou en grupo feitos durante o curso 

será o 10% da nota final. 

 Ademais para subir nota poderán facer un control oral dalgún texto clásico adaptado ou non (por exemplo da Eneida) e/ou dunha comedia 

de Plauto ou dunha boa novela histórica como Yo, Claudio, Claudio el Dios y su esposa Mesalina, Memorias de Adriano, Juliano el após-

tata.... Por cada un lido sumarase 0,25 á nota final de xuño. 
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Proba final de recuperación 

Haberá unha proba global final de recuperación para quen non aprobe todo na que estarán presentes todos os bloques de contidos. Nesa proba 

global final a cualificación da parte lingüística (morfoloxía, sintaxe e tradución, etimoloxía, latinismos) será o 90% da nota, e a parte non lin-

güística o 10%. Na proba aparecerá a puntuación de cada pregunta. Non se considerará aprobada con menos de cinco (5) puntos. 

 De ter aprobada algunha parte (do bloque non lingüístico) non terán que examinarse dela: examinaranse só do non superado. 

 Poderá engadirse a esta nota, para subila, a puntuación das lecturas voluntarias das que se examinaran durante o curso (+0,25 por cada 

unha). 

O exame de setembro será similar á proba global final de recuperación de xuño. 

 

 

8.DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE SE PODEN ADOP-

TAR 

 

Realizarase unha avaliación inicial ao comezo do curso para determinar o grao de formación e interese dos alumnos, o funcionamento do grupo (clima da aula, 

nivel de disciplina, atención...). Convén reunir información do titor e de profesores de anos anteriores para ter unha primeira achega ao grupo e aos seus inte-

grantes. Como parte do alumnado procede doutros centros non sempre é doado conseguir esa información. 

A avaliación inicial consistirá en responder a unhas cuestións sobre coñecementos previos, tanto de tipo lingüístico como cultural, e tamén sobre as circuns-

tancias persoais de cada alumno. Hai que ter en conta que o alumnado pode ter cursadas ou non con anterioridade as materias de Cultura Clásica e/ou Latín en 

4º da E.S.O., e que pode haber repetidores, co que a diversidade está garantida. 

 

A avaliación inicial pódese ir modificando cada ano. Como exemplo proponse un modelo que se achega no anexo V. 
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Ademais de responder ás cuestións de tipo cultural e lingüístico, os alumnos farán unha pequena redacción expoñendo os motivos para elixir 
esta opción e materia, a relación co grupo, as súas fortalezas e debilidades para afrontar o curso e as circunstancias persoais relevantes que 
desexen comentar.  
 

Esta avaliación inicial permitiría unha achega ás características do grupo e a cada un dos alumnos de forma personalizada, coa fin de coñecer o 

punto de partida e reforzar aquilo no que se detecten carencias. Só tería validez informativa (sen contar como nota para a avaliación).  

 

 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

 
Non hai alumnos/as de Bacharelato coa materia pendente de Latín I, pero queda establecida a posible recuperación para outros anos. 

A avaliación dos alumnos pendentes da materia de Latín I levaríase a cabo por medio dos seguintes instrumentos : 

 Control do traballo persoal do alumno mediante a presentación  periódica de exercicios entregados previamente polo profesor. Estes exercicios servirán para que o 

alumno profunde na gramática e reflexione sobre cuestións relacionadas co léxico.  

 Realización de dúas probas globais escritas en datas fixadas de antemán polo Xefe de Departamento e/ou Xefatura de estudos. Se o alumno/a aproba a primeira, 

considerarase  superada a materia; no caso contrario, poderá presentarse á proba final que se realizará antes da avaliación de remate do curso. 

As probas extraordinarias serán globais e semellantes ás probas ordinarias finais de xuño e setembro. Nesa proba global a cualificación da parte lingüística (morfoloxía, sinta-
xe e tradución, etimoloxía, helenismos) será o 90% da nota, e a parte non lingüística o 10%. Poderá engadirse a esta nota, para subila, a puntuación das lecturas voluntarias 
das que se examinaran durante o curso (+0,25 por cada unha). Na proba aparecerá a puntuación correspondente a cada pregunta. Non se considerará aprobada con menos 
de cinco (5) puntos. 

 

10.ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE PERMITAN AO ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS 
EN DETERMINADAS MATERIAS, EN BACHARELATO. 
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Realizarase unha proba que constará de: 
a. Análise morfosintáctica e tradución de cinco frases de relativo e voz pasiva (cada frase terá un valor de un punto e cada erro contabilizará 0,1 puntos). 
b. Declinación de substantivo co adxectivo correspondente ( catro sintagmas cun valor de 0,5 cada un, descontándose 0,1 por cada erro . 
c. Identificar e traducir dez formas verbais (0,1 cada forma). 
d. Recoñecer vinte formas pronominais (0,1 por cada forma). 

 
 

11.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O ensino ten que ter presente que as diferenzas que hai entre os discentes impiden conseguir obxectivos idénticos. Polo tanto, sen renunciar á 

existencia de obxectivos xerais e comúns, hai que considerar a necesidade de dispoñer de métodos de ensino alternativos segundo a diversidade 

do alumnado e segundo o ritmo da aprendizaxe. 

A atención á diversidade abórdase a través de: 

• Exercicios complementarios de gramática que inciden nas habituais carencias que presenta o alumnado e que axudan a reforzar os coñecemen-

tos. 

• Axudas puntuais por parte da profesora.  

• Actividades de reforzo, recuperación ou ampliación que poidan realizar individualmente, proporcionadas pola profesora. Mentres se realizan 

estas actividades de reforzo ou recuperación, aqueles alumnos que acadaran satisfactoriamente os contidos propostos realizarán tarefas prepara-

das de antemán que presenten un maior grao de complexidade, para afondar nos mesmos. 

Intentarase seguir a diario o progreso de cada alumno, e detectar se é necesario axudar a algún que presente carencias dun xeito máis personali-

zado. Sempre que sexa posible e os alumnos teñan interese, a profesora estará á súa disposición para resolver dúbidas tamén nos recreos. 

Achéganse nos anexos VI e VII unhas rúbricas para avaliar o tratamento da diversidade individual e no grupo. 
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12.CONCRECCIÓNDOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE CO-

RRESPONDA. 

 

Segundo o establecido no Decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se regula o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato 

na Comunidade Autónoma de Galicia os elementos transversais que deben traballarse a través de todas as materias son os seguintes: 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral e escrita. 

 Comunicación audiovisual. 

 Tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Emprendemento. 

 Educación cívica e constitucional. 

 

Alén disto, tamén son considerados elementos transversais a ter en conta tanto nas programacións docentes como no desenvolvemento das aulas 

os seguintes valores e conceptos: 

 

 

 

 

 

 Igualdade efectiva entre homes e mulleres 

 Prevención da violencia de xénero 

 Prevención da violencia contra persoas con discapacidade 

 Igualdade de trato e non discriminación 

 Prevención de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia 
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Igualdade e respecto 

 Aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos nos ámbitos persoal, familiar e social 

 Aprendizaxe dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 

democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, o respecto ás 

persoas con discapacidade, o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de 

dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera 

tipo de violencia 

 Evitación de comportamentos e de contidos sexistas 

 Evitación dos estereotipos que supoñan discriminación por razón de orientación sexual ou de identidade 

de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e inter-

sexual 

Emprendemento  Fomento das participación do alumnado en actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor 

e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa e o traballo 

en equipo, a confianza nun/nunha mesmo/a e o sentido crítico 

Estes aspectos aparecen representados tanto nos contidos como nos textos e nas actividades. Non obstante, tamén son esenciais para o 

desenvolvemento do alumnado como cidadáns e cidadás plenamente conscientes dos seus dereitos e dos seus deberes e como individuos 

inseridos na nosa sociedade a presenza doutros elementos transversais non explicitados neste apartado do currículum, aínda que si forman parte, 

por exemplo, do deseño de competencias; así, tamén se aborda o tratamento da ecoloxía e o respecto polo medio, a educación dos/das 

consumidores/as, a educación para a saúde e a educación para o lecer. 

Os temas transversais pretenden conseguir que os alumnos desenvolvan actitudes persoais que lles axuden a construír unha sociedade máis xusta.   

A materia de Latín, xuntamente coa de Grego e Cultura Clásica, permite un achegamento ao mundo antigo no que xorden ou continúan sistemas 

sociais e políticos como democracia e escravitude. Isto establece unha boa base para a crítica dos alumnos. Os temas transversais e de educación 

en valores serán parte dos contidos e centrarán o enfoque dos comentarios. Tales temas desenvolveranse do modo seguinte: 

Educación para a convivencia.  

- Farase especial énfase nos elementos de parentesco entre as linguas romances. 

-  Irmandarase a consideración do castelán, catalán e galego entre se e o parentesco das linguas peninsulares coas outras linguas románicas. 
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Educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos. 

 Abordarase en perspectiva crítica a situación da muller na antigüidade e nos nosos días. Trátase de: 

- Facer unha análise especial da muller e dos escravos e dos sistemas de educación grecorromanos. 

- Recoñecer en textos clásicos e actuais situacións nas que se produza calquera tipo de discriminación por razón de sexo. 

- Evitar formas, termos e expresións que denoten discriminación. 

- Rexeitamento ante calquera situación de discriminación por razón de sexo. 

-  

Educación para a paz. 

- A lectura de textos clásicos de filósofos, historiadores e poetas nos que se reflictan as repercusións sociais que a paz trae á sociedade e 

o coñecemento dos principais conflitos bélicos da antigüidade será o punto de partida para a reflexión. 

- Analizar e recoñecer nos textos clásicos as achegas de personaxes de calquera ámbito do mundo clásico no fomento da paz, as relacións entre 

os diversos pobos e a convivencia. 

- Apreciar e valorar a diversidade lingüística e cultural de España e Europa como mostra da diversidade e riqueza culturais. 

- Valorarase a tolerancia, a pluralidade de crenzas, o papel do dereito e as leis e a convivencia das sociedades antigas. 

 

Educación moral e cívica. 

- Utilizar a lingua oral e escrita como instrumento para relacionarse cos demais. 

- Reflexionar sobre o uso da lingua como medio para transmitir ideas, pensamentos e opinións, respectando os xuízos e opinións alleos. 

- Alcanzar un compromiso persoal para a conservación do patrimonio artístico, lingüístico e cultural. 

Educación ambiental. 

- Estudo das modificacións que o home provocou no seu ámbito para o seu desenvolvemento.  

- Estudo dos hábitos alimenticios de gregos e romanos así como dos seus costumes referentes ao coidado do corpo e mente. 

- Recoñecer e identificar na contorna restos arqueolóxicos que se relacionen coa cultura clásica. 
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- Comprometerse no mantemento e conservación de toda pegada do mundo clásico. 

Educación para o lecer. 

- Identificar en festas e espectáculos actuais a súa orixe grecolatina. 

- Apreciar e valorar como un legado da civilización grecolatina a pervivencia de moitos deportes actuais e dos Xogos Olímpicos en particular. 

En definitiva, preténdese que os alumnos recoñezan as situacións de discriminación de certas clases e grupos sociais, busquen e analicen as ache-

gas dos autores antigos a favor da paz e da convivencia. Ademais engádese a necesidade de expresarse con liberdade respectando sempre a opi-

nión dos demais e recoñecendo así o enriquecedor da diversidade. 

 

13.AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE. 

Servirémonos dunhas rúbricas que se achegan nos anexos VIII, IX, X, XI para avaliar a planificación, a motivación do alumnado, o 

desenvolvemento do ensino e o seguimento e avaliación do proceso de ensino aprendizaxe. 

 

 

 

 

14.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Contémplase a posibilidade de organizar unha saída para asistir a unha representación teatral dunha obra clásica. No seu momento haberá que 

decidilo tendo en conta a dispoñibilidade, pois son moitos alumnos de moitos institutos para poucas representacións, e a non interferencia con 

outras actividades nesas datas. Non é doado saír unha xornada completa sen alterar o programado no resto das materias, e hai que ter en conta 

que ás veces resulta excesiva a cantidade de actividades realizadas polos distintos Departamentos. Cada ano xorde certo malestar entre o profeso-

rado por este motivo. A isto hai que engadir os custos dunha saída que implica desprazamento en autobús e comida fóra da casa que non todas as 

familias poden asumir.  

Farase unha enquisa e en función dos resultados verase se é aconsellable ou non levar a cabo esta actividade. 
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15.MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DO PRESENTE DOCUMENTO E PRO-

CESOS DE MELLORA. 

A avaliación da programación didáctica é un dos aspectos fundamentais do traballo docente, xa que permite determinar con exactitude os puntos 

fracos e as fortalezas do traballo desenvolto ao longo de todo un curso académico. 

A adecuada posta en marcha de mecanismos de avaliación da programación propiciarán unha notábel mellora do traballo nas aulas. Porén, debe-

mos ter en conta que materiais, metodoloxías, recursos, actividades etc. que funcionan durante un curso poden non facelo no seguinte, posto que 

o factor humano do alumnado e a súa diversidade xoga un papel determinante no noso traballo diario. Para tratar de paliar estes inconvenientes 

debemos contar cun bo repertorio de materiais flexíbeis e apoiarnos en metodoloxías que permitan as adaptacións curriculares que sexan preci-

sas. 

Á hora de avaliarmos o cumprimento da programación debemos considerar unha serie de indicadores de logro que teñan en conta como mínimo 

os seguintes elementos: obxectivos, contidos, consecución dos estándares de aprendizaxe, contribución aos obxectivos xerais da etapa, contribu-

ción ao desenvolvemento das competencias clave, procedementos e instrumentos de avaliación,  factores que favoreceron o cumprimento da pro-

gramación / causas de non cumprimento, reflexión sobre as posíbeis situacións imprevistas acontecidas ao longo do curso e propostas de mellora. 

 

Proposta de avaliación da programación didáctica 

 

Docente: Curso e grupo: 

 

 Aspectos a manter no próximo curso Aspectos a mellorar no próximo curso 

Cumprimento dos obxectivos xerais da 

programación 

  

Desenvolvemento das unidades didác-   
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ticas 

Desenvolvemento das actividades pro-

gramadas 

  

Funcionamento das metodoloxías apli-

cadas 

  

Utilización de recursos e materiais di-

dácticos 

  

Consecución dos estándares de apren-

dizaxe 

  

Funcionamento dos procedementos de 

avaliación 

  

Pertinencia dos instrumentos de avalia-

ción 

  

Eficacia das medidas de recuperación   

Contribución ao desenvolvemento das 

competencias clave 

  

Contribución ao desenvolvemento dos 

obxectivos xerais de etapa 

  

Dinámica do grupo   

Participación en actividades extraesco-

lares e complementarias 

  

Medidas de atención á diversidade   

Favorecemento da multidisciplinarie-

dade 

  

Favorecemento do tratamento integrado 

de linguas 
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Factores que favoreceron o cumprimen-

to da programación 

 

Causas de non cumprimento da pro-

gramación 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE AS PROGRAMACIÓNS 

O alumnado disporá en todo momento dunha información clara e completa sobre todo o que atinxe ao proceso de ensino e aprendizaxe.  

O profesorado será o encargado desta tarefa, e ademais contarán con libre acceso ás programacións nos ordenadores sinalados para tal fin na Bi-

blioteca.  

Na aula aparecerán expostas as informacións referentes como mínimo á temporalización e secuenciación de contidos e criterios de cualificación. 

ANEXO I. RÚBRICA PARA AVALIAR OS APUNTES DE CLASE 
 

 EXCELENTE AVANZADO BÁSICO ESCASO 

APUNTES 

Os apuntes están escritos, 
organizados e ordenados con 
moito coidado. 

 Os apuntes están escritos e 
teñen bastante organización. 

 Os apuntes están escritos 
parcialmente e con algo de 
desorde 

 Carece de apuntes ou falta a 
maior parte. 
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CANTIDADE  
DE INFORMACIÓN 

Ten información de todos os 
temas e preguntas tratados. 

 Ten información de todos os 
temas e da maioría das pre-
guntas tratadas. 

 Ten información de case to-
dos os temas e preguntas 
tratados. 

 Non ten información ou é moi  
escasa. 

 

ORGANIZACIÓN 

A información está moi ben 
organizada con parágrafos 
ben redactados e con subtítu-
los. 

 A información está organizada 
con parágrafos ben redacta-
dos. 

 A información proporcionada 
está bastante  organizada 
pero os parágrafos non están 
ben redactados. 

 A información carece de es-
trutura e a redacción non é 
boa. 

 

IDEAS RELEVANTES 

A información está claramen-
te relacionada co tema princi-
pal e proporciona varias ideas 
secundarias e/ou exemplos. 

 A información ten as ideas 
principais e unha ou dúas 
ideas secundarias. 

 A información ten algunha das 
ideas principais. 

 A información non ten ideas 
principais. 

 

GRAMÁTICA  
E ORTOGRAFÍA 

Non hai erros gramaticais, 
ortográficos ou de puntua-
ción. 

 Case non hai erros gramati-
cais, ortográficos ou de pun-
tuación. 

 Existen ata catro erros grama-
ticais, ortográficos ou de pun-
tuación. 

 Existen máis de catro erros 
gramaticais, ortográficos ou 
de puntuación. 
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ANEXO II. RÚBRICA PARA AVALIAR A RESOLUCIÓN INDIVIDUAL DE ACTIVIDADES 
 

 EXCELENTE AVANZADO BÁSICO ESCASO 

NÚMERO  
DE ACTIVIDADES RE-
SOLTAS 

Realiza como mínimo o 90 % 
das actividades que se propo-
ñen. 

 Realiza entre o 90 % e o 80 % 
das actividades que se propo-
ñen. 

 Realiza entre o 80 % e o 60 % 
das actividades que se propo-
ñen. 

 Realiza menos do 60 % das 
actividades que se propoñen. 

 

PROCEDEMENTO  
E RESULTADOS DE 
ACTIVIDADES RE-
SOLTAS 

Desenvolve o procedemento, 
detállao, preséntao organiza-
damente e obtén o resultado 
correcto. 

 Desenvolve o procedemento, 
detállao, preséntao bastante 
ben organizado e obtén o re-
sultado correcto case sempre. 

 Desenvolve o procedemento e 
obtén o resultado correcto en 
máis do 70% das actividades 
resoltas. 

 No desenvolve o procede-
mento e non obtén o resulta-
do correcto. 
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 ANEXO III. RÚBRICA PARA AVALIAR A REDACCIÓN E A PRESENTACIÓN DE TRABALLOS ESCRITOS 

 EXCELENTE AVANZADO BÁSICO ESCASO 

REDACCIÓN 

O traballo está ben estrutura-
do e cumpre na súa totalidade 
coa estrutura de introdución, 
desenvolvemento e conclu-
sión. 

 O traballo está ben estrutura-
do nun  
80 % e cumpre na súa totali-
dade coa estrutura de introdu-
ción, desenvolvemento e con-
clusión. 

 O traballo está ben estrutura-
do nun  
60 % pero non cumpre coa 
estrutura de introdución, de-
senvolvemento e conclusión. 

 O traballo non está estrutura-
do e non ten introdución, de-
senvolvemento e conclusión. 

 

ORTOGRAFÍA 

O texto non presenta erros 
ortográficos (puntuación, acen-
tuación e gramática). 

 O texto ten menos de 3 erros 
ortográficos (puntuación, acen-
tuación e gramática). 

 O texto ten entre 4 e 8erros orto-
gráficos (puntuación, acentua-
ción e gramática). 

 O texto ten máis de 8 erros 
ortográficos. 

 

EXTENSIÓN 

O exercicio escrito adáptase á 
extensión esixida (2, 3 ou 4 
páxinas). 

 O exercicio escrito presenta 
media páxina máis ou menos 
da extensión esixida. 

 O exercicio escrito presenta 
unha páxina máis ou menos 
da extensión esixida. 

 O exercicio escrito presenta 
dúas páxinas máis ou menos 
da extensión esixida. 

 

CONTIDO 

Abórdase o contido que se 
pediu. 

 Nalgúns parágrafos non se 
aborda nada do contido que 
se pediu. 

 Un 60 % do texto  ten relación 
co contido que se pediu. 

 Só se menciona superficial-
mente o tema pedido, pero 
non se aborda. 

 

ARGUMENTACIÓN DE 
IDEAS 

Presenta ideas ben argumen-
tadas e sen erros. 

 Presenta ideas ben argumen-
tadas pero con algún erro. 

 Presenta ideas sen argumen-
tar ou con argumentos débiles. 

 Non presenta ideas e as que 
presenta non están argumen-
tadas. 

 

PRESENTACIÓN  
E LIMPEZA 

O traballo está presentado 
con pulcritude e limpeza. 

 O traballo está presentado 
con bastante pulcritude. 

 O traballo ten dobreces e máis 
de tres borranchos. 

 O traballo está presentado 
cun gran número de dobreces 
e borranchos. 
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TEMPO 
DE ENTREGA 

A entrega realízase na data  
indicada. 

 A entrega realízase cun día de 
retraso. 

 A entrega realízase con dous 
días de retraso. 

 A entrega realízase despois 
de pasados dous días da data 
indicada. 

 

ANEXO IV. RÚBRICA PARA AVALIAR A EXPOSICIÓN ORAL DE TRABALLOS 

 EXCELENTE AVANZADO BÁSICO ESCASO 

PRESENTACIÓN 

O estudante preséntase de xeito 
formal e dá a coñecer o tema da 
presentación e o obxectivo que 
pretende. 

 O estudante preséntase de forma 
rápida e dá a coñecer o tema da 
presentación e o obxectivo que 
pretende. 

 O estudante preséntase sen dicir 
o seu nome e menciona o tema de 
forma moi xeral. 

 O estudante empeza a súa expo-
sición sen facer unha presenta-
ción inicial. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Utiliza un vocabulario adecuado e 
a exposición é coherente. 

 O vocabulario é adecuado e a 
exposición é clara. 

 Manexa un vocabulario bastante 
básico e ten problemas para 
transmitir con claridade as súas 
ideas. 

 Ten un vocabulario moi básico e 
non logra transmitir con claridade 
as súas ideas. 

 

VOLUME DE VOZ 

O seu volume de voz é adecuado, 
suficientemente alto como para 
ser escoitado desde todas as 
partes da aula, sen ter que gritar. 

 O seu volume de voz é adecuado 
e alto para ser escoitado por to-
dos, pero, ás veces, cando dubi-
da, baixa o volume. 

 O seu volume de voz é medio e 
ten dificultades para ser escoitado 
por todos na aula. 

 O seu volume de voz é moi baixo 
e non é escoitado por todos na 
aula. 

 

EXPRESIVIDADE 

As súas expresións faciais e a 
súa linguaxe corporal xeran un 
forte interese e entusiasmo sobre 
o tema nos outros. 

 Expresións faciais e linguaxe 
corporal que xeran en moitas 
ocasións interese e entusiasmo,  
aínda que algunhas veces se 
perde e non presenta toda a in-
formación. 

 As súas expresións faciais e a súa 
linguaxe corporal amosan unha 
actitude pasiva e non xeran moito 
interese, pero algunhas veces  é 
capaz de amosar algo de entu-
siasmo. 

 Moi pouco uso de expresións 
faciais ou linguaxe corporal. Non 
xera interese na forma de falar. 

 

INCLUSIÓN  
DOS ASPECTOS RE-
LEVANTES 

Expón claramente o traballo e 
aporta referencias aos coñece-
mentos traballados. 

 Expón claramente o traballo, pero 
non relaciona toda a exposición 
cos coñecementos traballados. 

 Ten dificultade para expoñer o 
traballo porque non entende os 
coñecementos traballados. 

 Non expón o traballo nin coñece 
os conceptos traballados necesa-
rios para a súa realización. 

 

EXPLICACIÓN  
DO PLAN  
DE TRABALLO 

Explica cada paso con detalle, 
con lóxica e cronoloxicamente na 
orde en que o realizou. 

 Explica todos os pasos claramen-
te, pero líase un pouco coa orde. 

 Presenta dificultade á hora de 
diferenciar os pasos dados e ne-
cesita axuda para explicalos con 
claridade. 

 Non identifica os pasos nin é 
capaz de reconducir o discurso 
de forma guiada. 
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RECURSOS DIDÁCTI-
COS 

A exposición  acompáñase con 
soportes audiovisuais en diversos 
formatos, especialmente atracti-
vos e de moita calidade. 

 Soporte visual adecuado e intere-
sante na súa xusta medida. 

 Soporte visual non adecuado.  Sen soporte visual.  

TEMPO 

O alumno utilizou o tempo ade-
cuado e pechou correctamente a 
súa presentación. 

 O alumno utilizou un tempo axus-
tado ao previsto, pero cun final 
precipitado, ou excesivamente 
longo por falta de control de tem-
po. 

 Excesivamente longo ou insufi-
ciente para poder desenvolver o 
tema correctamente. 

 O alumno esqueceu por completo 
o tempo que tiña e saíuse do 
tema. 

 

ANEXO V. MODELO PROPOSTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL EN LATÍN  

APELIDOS       NOME      CURSO 

• Marca a resposta que consideres correcta 

 

. Aristófanes era  comediógrafo 

    dramaturgo 

    poeta 

 

. Os traballos de Heracles foron  12 

      16 

      10 

 

. Bixo que gobernante floreceu Atenas?  Pericles 

       Alexandre Magno 

 Sócrates 

 

. Iasón casou con  Medea 

    Electra 

    Proserpina 

 

. Pegaso é  un cíclope 

   un xigante 

   un cabalo 

 

. Ariadna  enamorouse de  Teseo 

     Perseo 

 Iasón 

 



128 

. O labirinto de Creta foi construido por  Minos 

       Dédalo 

       Minotauro 

 

. Esquilo, Sófocles e   Aristófanes 

     Eurípides 

     Menandro 

 

. Solón era  un lexislador ateniense 

   un gobernante persa 

   un filósofo 

 

. Unha hecatombe era   un sacrificio de 200 bois 

     un sacrificio de 100 bois 

     un sacrificio de 1000 bois 

 

 

 

 

Relaciona parellas mitolóxicas: 

  TESEO •   • EURÍDICE  

  APOLO •   • ARIADNA 

  PÍRAMO •   • DAFNE 

  PARIS •   • MEDEA 

  ORFEO •   • TISBE 

  DÉDALO •   • PENÉLOPE 

 IASÓN •   • ÍCARO 

 ULISES •   • ELENA 

 

A que autor atribuirías estas obras literarias clásicas? 

 

 A GUERRA DE LAS GALIAS 

 A ILÍADA 

 ANTÍGONA 

 A ODISEA 

 EDIPO REI 

 A ENEIDA 

 AS METAMORFOSES 

 MEDEA 

 

(Ovidio, Sófocles, Homero, César, Eurípides, Virxilio) 
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Responde se é verdadeiro (V) ou falso (F): 

 Lenguas romances son as derivadas do latín.    Todas as linguas da Península Ibérica son romances. 

 Latín e grego teñen unha orixe común.     Latín e grego comparten alfabeto. 

 A democracia naceu en Roma.      A democracia naceu en Grecia. 

 Roma e Cartago  enfrentáronse nas Guerras Médicas.   Roma e Cartago  enfrentáronse nas Guerras Púnicas. 

 Rómulo e Remo fundaron Roma.      Rómulo fundou Roma. 

 

 

• Analiza morfoloxicamente estas formas verbais: 

 - cantaba        - cantarei 

         

 - cantes        - cantaran 

 -cantaron        

 

• Analiza sintácticamente estas oracións: 

 

 Os alumnos ordenan os folios nas aulas do colexio. Vós seredes meus alumnos y estudiaredes a lingua dos escritores romanos. 
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ANEXO VI. RÚBRICA PARA AVALIAR O TRATAMENTO DE DIVERSIDADE INDIVIDUAL 

TRATAMENTO  

DA DIVERSIDADE INDIVIDUAL 
MEDIDAS  

PARA A DIVERSIDADE 
GRAO  

DE CONSECUCIÓN 

D
IV

E
R

S
ID

A
-

D
E

  

N
A

 C
O

M
-

P
R

E
N

-S
IÓ

N
 Non ten ningunha dificultade para entender os contidos. Seleccionar contidos cun grao maior de dificultade.   

Entende os contidos, pero, en ocasións, resúltanlle difíciles. Seleccionar os contidos significativos consonte á súa 

realidade. 
 

Ten dificultades para entender os contidos que se formulan. Seleccionar os contidos mínimos e expoñelos simplifi-

cando a linguaxe e a información gráfica. 
 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
 D

E
 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

  

E
 D

E
S

E
N

V
O

L
V

E
M

E
N

-

T
O

 

Non ten dificultades (alumnos e alumnas de altas capacida-

des). 
Potenciar estas a través de actividades que lle permitan 

poñer en xogo as súas capacidades. 
 

Ten pequenas dificultades. Propoñer tarefas nas que a dificultade sexa progresiva 

consonte ás capacidades que se vaian adquirindo. 
 

Ten dificultades. Seleccionar aquelas tarefas consonte ás capacidades do 

alumnado, que permitan alcanzar os contidos mínimos 

esixidos. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
-

D
E

 D
E

 I
N

T
E

-

R
E

S
E

 E
 M

O
-

T
IV

A
-C

IÓ
N

 Amosa un gran interese e motivación. Seguir potenciando esta motivación e interese.  

O seu interese e motivación non destacan. Fomentar o interese e a motivación con actividades e 

tarefas variadas. 
 

Non ten interese nin motivación. Fomentar o interese e a motivación con actividades e 

tarefas máis procedimentais e próximas á súa realidade. 
 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
  

N
A

 R
E

S
O

L
U

C
IÓ

N
  

D
E

 P
R

O
B

L
E

M
A

S
 Atopa solucións aos problemas que se formulan en todas as 

situacións. 
Seguir fomentando esta capacidade.  

Atopa solucións aos problemas que se formulan nalgunhas 

situacións. 
Propoñer problemas cada vez con maior grao de dificul-

tade. 
 

Ten dificultades para resolver problemas nas situacións que 

se formulan. 
Propoñer problemas consonte ás súas capacidades para ir 

desenvolvéndoas.  
 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
  

N
A

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Exprésase de forma oral e escrita con claridade e corrección. Propoñer tarefas que sigan perfeccionado a expresión 

oral e a escrita. 
 

Ten algunha dificultade para expresarse de forma oral e escri-

ta. 
Propoñer algunhas tarefas e debates nos que o alumnado 

teña que utilizar expresión oral e escrita coa fin de mello-

ralas. 

 

Ten dificultades para expresarse de forma oral e escrita. Propoñer actividades co nivel necesario para que o alum-

nado adquira as ferramentas necesarias que lle permitan 

mellorar. 
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ANEXO VII.  RÚBRICA PARA AVALIAR O TRATAMENTO DE DIVERSIDADE 

NO GRUPO 

TRATAMENTO  

DA DIVERSIDADE NO GRUPO 
MEDIDAS  

PARA A DIVERSIDADE 
GRAO  

DE CONSECUCIÓN 
D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

A comunicación docente-grupo non presenta grandes 

dificultades. 
Non se necesitan medidas.  

A comunicación docente-grupo ten algunhas dificulta-

des.  
Propoñer estratexias para mellorar a comunicación.  

A comunicación docente-grupo ten grandes dificultades. Investigar a causa das dificultades e propoñer medidas 

que as minimicen. 
 

D
E

 I
N

T
E

R
E

S
E

  

E
 M

O
T

IV
A

C
IÓ

N
 

O grupo está motivado e ten gran interese. Non se necesitan medidas.  

Parte do alumnado está desmotivado e ten pouco intere-

se. 
Propoñer estratexias que melloren o interese e a motiva-

ción desa parte do alumnado. 
 

O grupo non ten interese e está pouco motivado. Investigar a causa da desmotivación e propoñer medidas 

que as minimicen. 
 

D
E

 A
C

T
IT

U
D

E
  

E
 C

O
L

A
B

O
R

A
C

IÓ
N

 

O grupo ten boa actitude e sempre está disposto a reali-

zar as tarefas. 
Non se necesitan medidas.  

Parte do alumnado ten boa actitude e colabora. Propoñer actividades grupais nas que asuma responsabili-

dades o alumnado menos motivado.  
 

O grupo ten mala actitude e non colabora nas tarefas. Investigar as causas do problema e adoptar medidas, estra-

texias, etc. para minimizar esas actitudes. 
 

 

 

ANEXO VIII. RÚBRICA PARA AVALIAR A PLANIFICACIÓN.  

 INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

  1.  Programa a materia tendo en conta os estándares 
de aprendizaxe previstos nas leis educativas. 

  

  2.  Programa a materia tendo en conta o tempo dis-
poñible para o seu desenvolvemento. 

  

  3.  Selecciona e secuencia de forma progresiva os 
contidos da programación tendo en conta as parti-
cularidades  de cada un dos grupos de estudantes.   

  

  4.  Programa actividades e estratexias en función dos 
estándares de aprendizaxe.  
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  5.  Planifica as clases de modo flexible, preparando 
actividades e recursos axustados á programación 
e ás necesidades e intereses do alumnado. 

  

  6.  Establece os criterios, procedementos e os instru-
mentos de avaliación e autoavaliación que permi-
ten facer o seguimento do progreso de aprendiza-
xe dos seus alumnos e alumnas. 

  

  7.  Coordínase co profesorado doutros departamentos 
que poidan ter contidos afíns á súa materia. 

  

 

ANEXO IX. RÚBRICA PARA AVALIAR A MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 D
O

 A
L

U
M

N
A

D
O

 

  1.  Proporciona un plan de traballo ao principio de 
cada unidade. 

  

  2.  Formula situacións que introduzan a unidade 
(lecturas, debates, diálogos…). 

  

  3.  Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais 
ou con a súa funcionalidade.   

  

  4.  Informa sobre os progresos acadados e as difi-
cultades atopadas.  

  

  5.  Relaciona os contidos e as actividades cos inte-
reses do alumnado. 

  

  6.  Estimula a participación activa dos estudantes 
en clase. 

  

  7.  Promove a reflexión dos temas tratados.   

ANEXO X. RÚBRICA PARA AVALIAR O DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

D
E

S
E

N

S
E

N
-

V
O

L
V

E

V
E

-

M
E

N
T

O
 

D
O

 

E
N

S
I-

N
O

   1.  Resume as ideas fundamentais discutidas antes 
de pasar a unha nova unidade ou tema con ma-
pas conceptuais, esquemas… 
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  2.  Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, 
se é posible, cos xa coñecidos; intercala pregun-
tas aclaratorias; pon exemplos... 

  

  3.  Ten predisposición para aclarar dubidas e ofrecer 
asesorías dentro e fóra das clases.   

  

  4.  Optimiza o tempo dispoñible para o desenvolve-
mento de cada unidade didáctica.  

  

  5.  Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para apo-
iar os contidos na aula. 

  

  6.  Promove o traballo cooperativo e mantén unha 
comunicación fluída cos estudantes. 

  

  7.  Desenvolve os contidos dunha forma ordenada e 
comprensible para os alumnos e as alumnas. 

  

  8.  Formula actividades que permitan a adquisición 
dos estándares de aprendizaxe e as destrezas 
propias da etapa educativa. 

  

  9.  Formula actividades en grupo e individuais.   

ANEXO XI. RÚBRICA PARA AVALIAR O SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO 
PROCESO DE ENSINO APRENDIZAXE 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

S
E

G
U

IM
E

N
T

O
 E

 A
V

A
L

IA
C

IÓ
N

 D
O

 P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 E

N
S

IN
O

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

X
E

 

  1.  Realiza a avaliación inicial ao principio de curso para axustar a 
programación ao nivel dos estudantes. 

  

  2.  Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica.   

  3.  Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra dela.     

  4.  Proporciona a información necesaria sobre a resolución das tare-
fas e como pode melloralas. 

  

  5.  Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as actividades 
dos alumnos e as alumnas, e dá pautas para a mellora das súas 
aprendizaxes. 

  

  6.  Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de xeito equi-
librado a avaliación dos diferentes contidos. 

  

  7.  Favorece os procesos de autoavaliación e coavaliación.   

  8.  Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos 
cando estes non foron acadados suficientemente. 

  

  9.  Propón novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron 
acadados con suficiencia. 

  

10.  Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función dos contidos, o 
nivel dos estudantes, etc. 
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11.  Emprega diferentes medios para informar dos resultados aos estu-
dantes e aos pais. 

  

 

 

APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDOS NO CURSO ANTE-

RIOR E POSIBLE TRANSICIÓN AO ENSINO NON PRESENCIAL. 

 

     LATÍN 4º ESO: Por tratarse dunha materia inicial, non require de coñecementos previos. 

Ante unha posible docencia non presencial, remitímonos a unha adaptación da programación. 

 

      LATÍN I: Como materia de inicio en primeiro de bacharelato, pártese de inicio sen nece-

sidade de coñecementos previos. Ante a posible docencia non presencial, elaboramos unha 

adaptación da programación. 

 

       LATÍN II: O alumnado adquiriu no curso anterior os coñecementos imprescindibles; pero 

a pesar disto, no primeiro trimestre faremos un repaso destes coñecementos ampliados. No 

caso de ter que remitirnos a unha docencia non presencial, remitímonos a unha adaptación da 

programación. 

 

 

ADAPTACIÓNS NECESARIAS QUE A DOCENCIA NON PRESENCIAL PUIDESE 

REQUIRIR. 

 

      LATÍN I: 

 

         -Aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das competencias clave: coñecer e 

aplicar os coñecementos fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua latina para 

a interpretación, a tradución e a retroversión de textos de dificultade progresiva.( B6.1.). 

 

          -Tarefas: análise e tradución de frases e textos latinos de dificultade progresiva. 

 

          -Instrumentos de avaliación: análise, seguimento e corrección das tarefas e traballos 

realizados polo alumnado. 

 

          -Obxectivos: e. 

 

           -Competencias clave: CCL. 

 

           -Metodoloxía: resolución de exercicios sobre aspectos morfolóxicos e sintácticos así 

como a tradución graduada e continua de textos e frases en latín. 

 

           -Procedementos e instrumentos de avaliación: traballos e exercicios de morfoloxía, sin-

taxe e tradución entregados polo alumnado. 

 

            -Avaliación: 50% exame e 50% traballos e exercicios realizados polo alumnado. 

 

            ENSINANZA SEMIPRESENCIAL: 
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- AULA: BLOQUE 1:o latín, orixe das linguas romances. 

                BLOQUE 2: sistemas de lingua latina: elementos básicos 

                BLOQUE 3: morfoloxía. 

                BLOQUE 4: sintaxe. 

                BLOQUE 6: textos. 

-CASA:   BLOQUE 5: Roma: historia, cultura, arte e civilización. 

                BLOQUE 7: léxico. 

                 

 

 

 

   LATÍN II: 

 

           -Aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das competencias clave: relacionar e 

aplicar coñecementos sobre elementos e construcións sintácticas en interpretación e tradución 

de textos latinos. (B3.3.). 

 

            -Tarefas: análise morfolóxica e sintáctica. Así como tradución de textos latinos de di-

ficultade graduada e continua. 

 

            -Instrumentos de avaliación: análise, corrección e seguimento das tarefas realizadas 

polo alumnado. 

 

            -Obxectivos: e. 

 

            -Competencias clave: CCL. 

 

            -Metodoloxía: realización de exercicios propostos na selección de textos latinos acce-

sibles e de dificultade graduada para analizar morfoloxicamente, sintacticamente, así como 

tamén facer a súa correcta tradución. 

 

             -Procedementos e instrumentos de avaliación: traballos, exercicios e textos latinos 

entregados polo alumnado. 

 

              -Avaliación: 50% exame e 50% taballos e exercicios feitos polo alumnado. 

 

 

ENSINO SEMIPRESENCIAL: 

 

               -AULA: BLOQUE 1: o latín, orixe das linguas romances. 

                              BLOQUE 2: morfoloxía. 

                              BLOQUE 3: sintaxe. 

                              BLOQUE 5: textos. 

             -CASA: BLOQUE 4: literatura latina. 

                           BLOQUE 6: léxico. 
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4º ESO
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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 

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 
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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 
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2. Metodoloxía e actividades  

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 
conectivi

dade e 
sen 

conectivi
dade) 

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 de-

señar actividades que fomenten o interese polo descubrimento. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

          AVALIACIÓN: 50% exame e 50% traballos e exercicios. 
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          ENSINO SEMIPRESENCIAL: 

 

                     - AULA: BLOQUE 1: o latín, orixe das linguas romances. 

                                  BLOQUE 2: sistema da lingua latina: elementos básicos. 

                                  BLOQUE 3: morfoloxía. 

                                  BLOQUE 4: sintaxe. 

                                  BLOQUE 6: textos. 

 

                    - CASA: BLOQUE 5: Roma: historia, cultura e civilización. 

                                  BLOQUE 7: léxico. 
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