
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as regras 
fonéticas de evolución 

Comprender o concepto de declinación e conxugación. Define o concepto de declinación e conxugación. 
Coñecer  as conxugacións , encadrar  os verbos segundo a súa conxugación e 
conxugalos correctamente. 

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

Coñecer  as conxugacións , encadrar  os verbos segundo a súa conxugación e 
conxugalos correctamente. 

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

Coñecer  as conxugacións , encadrar  os verbos segundo a súa conxugación e 
conxugalos correctamente. 

Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa e pasiva, aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes. 

Recoñecer as formas dos tempos verbais formados a partir do tema de 
presente tanto en activa coma en pasiva. 

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

Coñecer os nomes dos casos  e identificar as principais funcións na oración e 
saber traducir os casos á lingua materna adecuadamente 

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

Coñecer os nomes dos casos  e identificar as principais funcións na oración e 
saber traducir os casos á lingua materna adecuadamente 

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

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

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. 

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

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

Redactar en lingua latina pequenos textos de produción  propia. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto 

Coñecer, identificar e traducir o léxico latino transparente e as palabras 
de maior frecuencia. 

Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia 

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 A avaliación farase esencialmente sobre as aprendizaxes desenvoltas no 
primeiro e segundo trimestre  do curso en base aos procedementos, 
instrumentos e criterios de avaliación contemplados na programación 
didáctica e nas instrucións do 27 de abril do 2020 , da Dirección Xeral de 
Educación, F. P. e Innovación Educativa para o desenvolvemento do 3º 
trimestre do curso 2019/20; a avaliación será continua e en canto as 
actividades de reforzo  e recuperación realizadas durante o terceiro 
trimestre repercutirán na cualificación final do curso sempre de xeito 
positivo. 

Instrumentos: Actividades propostas polo docente. 

Cualificación final 

A nota final do curso calculárase do seguinte xeito: 
Ponderación de avaliacións 
 1º trimestre    40 %   e  o 2º trimestre   50% 
A este resultado sumaráselle , como máximo, 1 punto (10 %), polo traballo 
deste 3º trimestre, entregado polo alumnado a través de actividades 
telemáticas que o profesor foi mandando aos alumnos. IMPORTANTE: as 
actividades cualificaranse e o  resultado será a media de todas elas. Terase 
en conta o esforzo do  alumno no seu cumprimento, elaboración de xeito 
correcto,  e a súa  implicación e interese, de xeito que se se detectaran 
copias (de compañeiros, de internet, de libros…) sen un mínimo de 
elaboración propia ou os exercicios no responderan aos mínimos exixidos, 
a actividade podería ser  invalidada. O redondeo establécese á alza a 
partires de 0,50 centésimas e á baixa con 0,49 centésimas ou menos. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba de lingua: igual que as demais do curso, pero nesta ocasión 
abarcando so os estándares e contidos da 1ª e 2ª avaliación.. 
Proba de cultura: igual que as demais, pero nesta ocasión abarcando so os 
estándares e contidos da 1ª e 2ª avaliación. 
Lingua:70%  e  Cultura: 30% 
Proba escrita: 100% 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non hai alumnado con Latín 4º ESO pendente 
 

Criterios de cualificación: 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades    Tradución, Pensum, Exercitia, Vídeos e presentacións . 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Tarefas de reforzo, repaso e ampliación, a vez, xa que ao ser unha 
lingua aínda que vexas contidos novos sempre se segue a traballar cos 
que  xa viches antes, a través da aula virtual e nalgunhas ocasións a 
través do correo electrónico. Estas actividades nalgúns casos permiten 
a corrección individual e noutros remítense á aula virtual as respostas 
correctas. 
Só detectamos un alumno sen conectividade pero ese problema foi 
solucionado coa entrega de ordenador e conexión. 

Materiais e recursos 

Textos do manual Lingua Latina  e Exercitia correspondente a cada 
Capitulum; materiais colgados na aula virtual así como outras 
actividades propostas sobre repasos gramaticais e e cultura en 
diferentes formatos: pdf, word, … 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Alumnado: Aula virtual, correo electrónico e titor/a . 
Familias: titor/a. 

Publicidade  Páxina web do centro, IES Vilar Ponte. 


