
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Distinguir e identificar palabras patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 

Recoñece e distingue a partir do étimo latino termos patrimoniais, semicultismos e 
cultismos, e explica as evolucións que se producen nun e noutro caso 

Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras. 
Identifica e distingue en palabras propostas os seus  formantes, diferenciando  
lexemas  e  morfemas,  e procurando exemplos noutros termos nos que estean 
presentes. 

Realizar   a   análise morfolóxica das palabras dun texto latino e 
enuncialas 

Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica 
correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 

Identificar,  declinar  e traducir todas as formas nominais e 
pronominais 

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

Identificar,  declinar  e traducir todas as formas nominais e 
pronominais 

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

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

Identifica  con seguridade  e  axudándose  co dicionario calquera tipo de formas 
verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e en castelán 

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

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

Coñecer e aplicar os coñecementos da sintaxe nominal e 
pronominal para a tradución de textos latinos. 

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

Recoñecer e clasificar as oracións e as construcións sintácticas 
latinas. 

Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións sintácticas 
latinas, e relaciónaas con construcións análogas existentes noutras linguas que 
coñeza. 

Relacionar  e  aplicar coñecementos  sobre elementos e 
construcións sintácticas en interpretación e tradución de textos 
latinos 

Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada elementos 
sintácticos propios da lingua latina, e relaciónaos para traducilos cos seus 
equivalentes en galego e en castelán 

Definir, comprender e recoñecer os diferentes tipos de oracións 
compostas coordinadas e subordinadas 

Define e comprende os conceptos de oración composta, coordinación e 
subordinación, sinala exemplos nos textos e recoñece os tipos de oracións 
compostas, tanto coordinadas como subordinadas, así como os nexos que as 
caracterizan. 
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. Coñecer as funcións das formas non persoais do verbo: 
infinitivo, participio, xerundio, xerundivo e supino. 

Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas 
correctamente e explica as súas funcións. 

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 

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

Coñecer           as características dos xéneros literarios latinos, os 
seus autores, as obras máis representativas e as súas influencias 
na literatura posterior. 

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

Coñecer           as características dos xéneros literarios latinos, os 
seus autores, as obras máis representativas e as súas influencias 
na literatura posterior. 

Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no seu contexto 
cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas. 

Realizar a tradución e interpretación de  textos latinos orixinais. 
Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos para 
efectuar correctamente a súa tradución. 

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

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

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

Deduce o significado de palabras e expresións latinas non estudadas a partir do 
contexto, ou de palabras ou expresións da súa lingua ou doutras linguas que 
coñeza. 

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

Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico común e 
especializado do galego e do castelán. 

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

Comprende, explica e emprega na lingua propia e no contexto axeitado locucións e 
expresións latinas que se mantiveron na linguaxe literaria, xurídica, filosófica, 
técnica, relixiosa, médica e científica. 

Recoñecer a presenza de latinismos e helenismos na linguaxe 
científica e na fala culta, e deducir o seu significado a partir dos 
correspondentes termos latinos e gregos. 

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

 

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 % 
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, si 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 do resto do curso, pero nesta ocasión 
abarcando so os estándares e contidos da 1ª e 2ª avaliación. 
Proba de cultura: igual que as do resto do curso, pero nesta ocasión 
abarcando so os estándares e contidos da 1ª e 2ª avaliación. 
Lingua: 70% . A proba de lingua constará de 2 partes: tradución dun texto de 
dificultade axustada  e análise morfosintáctico dun fragmento subliñado. 
 
Cultura: 30%.  A proba de cultura constará de varias preguntas para 
desenvolver. Valorarase, ademais do contido, a corrección da expresión e a 
claridade na exposición de ideas. 
 
Proba escrita: 100% 
 

Alumnado de Criterios de avaliación: 
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materia 
pendente 

 
Non hai alumnado con Latín II 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, literatura e exercicios con latinismos. 

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 email. Estas actividades nalgúns casos permiten a corrección 
individual e noutros remítense á aula virtual as respostas correctas. 
Non hai alumnado sen conectividade. 

Materiais e recursos 

Actividades de tradución xunto co análise morfolóxico e sintáctico de 
fragmentos de distintos libros  de Ab urbe condita de  Eutropio xa 
subidos á aula virtual. E tamén exercicios de completar e relacionar 
latinismos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Alumnado.: aula virtual, correo electrónico, whatsapp, chamadas 
telefónicas directas co alumnado e titor/a. 
Familias: titor/a. 

Publicidade  Na páxina web do centro. 


