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DEPARTAMENTO DE LATÍN

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO 2019-2020

ÁS CIRCUNSTANCIAS DO COVID-19 

1.- Fundamentos legales (Extracto das 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):

“O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia
internacional. Na Comunidade Autónoma de Galicia, por Acordo do Consello da Xunta do 12 de marzo de 2020, adoptáronse medidas preventivas en materia de 
saúde pública que foron seguidas da declaración, o 13 de marzo, da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e de 
activación do Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do
coronavirus COVID-19. 

Entre as medidas preventivas adoptadas no mencionado Acordo do 12 de marzo, respecto do ensino non universitario, establécese a suspensión das actividades 
académicas. Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da 
situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 e, a súa aplicación, de conformidade co previsto na lexislación, significou, entre outras moitas medidas, o 
confinamento da poboación e a suspensión das clases presenciais en todas as etapas do sistema educativo de España. No tempo transcorrido desde entón, a 
administración educativa da Xunta de Galicia tivo que adoptar diferentes decisións, algunhas de carácter provisional e suxeitas a modificacións en función da 
evolución da pandemia. Ao longo destas semanas, longas e difíciles, docentes, alumnado e familias están a dar exemplo de responsabilidade e adaptación a unha 
situación excepcional que ten alterado por completo o desenvolvemento do curso escolar 2019-20. 

Pola súa parte, o Ministerio de Educación e Formación Profesional publicou a Orde EFP/365/2020, de 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de
actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19. Dita norma, que ten 
carácter básico, modifica o marco normativo que rexe o desenvolvemento do curso 2019/2020 e flexibiliza os criterios para promoción e titulación nas diferentes 
etapas educativas, quedando sen efecto o criterio do número de materias non superadas. 

Procede, polo tanto, ditar as instrucións para a aplicación de dita norma básica por parte dos centros educativos, no terceiro trimestre do curso 2019/2020, en 
aspectos como a programación e o desenvolvemento das actividades de ensinanza-aprendizaxe, a avaliación, a promoción e a titulación do alumnado galego dos 
distintos cursos e niveis, tendo en conta tamén as necesidades do conxunto da comunidade educativa, desde os docentes, ata o alumnado e as súas familias”. 

Polo que atinxe á actividade lectiva, as instrucións da Consellería establecen que “as actividades lectivas que se desenvolvan durante o terceiro trimestre do curso 
2019-2020 deberán combinar de maneira integrada as actividades a distancia e as presenciais que puidesen levarse a cabo, segundo evolucione a situación 
sanitaria”. 

No eido en concreto do currículo e as programacións didácticas, as directrices das novas intrucións son as seguintes:

1.- Os centros e o profesorado revisarán os currículos e as programacións para centrar as actividades lectivas do derradeiro trimestre nas aprendizaxes e 
competencias imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos e as alumnas, en función da súa etapa, curso, área ou materia, flexibilizando os seus plans de 
traballo e coidando de non penalizar ou afectar ao benestar do seu alumnado, nin sobrecargalo de tarefas excesivas. 



2.- Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten 
necesarias para todo ou parte do seu alumnado. Na medida do posible deseñaránse actividades globalizadoras e interdisciplinares, debidamente titorizadas, 
promovendo o traballo colaborativo entre os equipos docentes das distintas áreas e materias nas etapas, ciclos ou ensinanzas en que sexa posible. 

3.- A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado e que 
para a súa asimilación requiran a mínima intervención docente. 

4.- Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle actividades que lles 
axuden a adquirilas e superar a materia, co obxectivo de que os alumnos e alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo. 

5.- Os currículos, programacións e actividades que se desenvolvan durante o terceiro trimestre nos cursos que conducen a unha titulación final de etapa terán 
especialmente en conta esta circunstancia e flexibilizaranse e adaptaranse para axudar en todo o posible a que o seu alumnado poida alcanzala. 

6.- Os centros educativos reforzarán a imprescindible coordinación do profesorado á hora de adaptar as programacións, as actividades e os criterios de avaliación, 
co fin de evitar problemas como a sobrecarga de tarefas, a falta de acompañamento docente ou a desigualdade do apoio aos estudantes que lles poden prestar a súas 
familias. 

7.- Adaptación das programacións didácticas:

Os departamentos didácticos, os equipos de ciclo e os equipos docentes de cada curso, baixo a coordinación e dirección da respectiva xefatura de departamento, 
coordinación de ciclo ou do titor ou titora de curso, adaptarán a programación didáctica das ensinanzas correspondentes ao ciclo, áreas, materias ou módulos 
integrados no departamento, que será o referente para o profesorado que imparta a mesma área, materia, módulo ou ámbito no centro CVE.

8.- Aprendizaxes e competencias: identificaranse as aprendizaxes (estándares de aprendizaxe, ou no seu caso resultados de aprendizaxe) e competencias 
imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia, área, módulo ou ámbito, que servirán de referente para o deseño das actividades de 
recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre. 

9.- Avaliación e cualificación do alumnado: a avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas 
durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración
do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado. Para a concreción dos criterios de avaliación e cualificación teranse en 
conta as aprendizaxes e competencias imprescindibles anteriormente identificados. 

10.- Establecerase o procedemento para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria. 

11.- Prestarase especial atención á avaliación do alumnado con materias pendentes. No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para 
unha avaliación de materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización 
de probas presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización de traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva. Deberanse detallar os 
criterios de avaliación e cualificación e establecer as datas e os procedementos para a avaliación das materias pendentes. 

Información e publicidade. A información básica da adaptación das programacións didácticas para a finalización do curso 2019-2020, será elaborada en base aos 
principios de claridade, transparencia e obxectividade que garantan o dereito dos alumnos e alumnas a que o seu rendemento sexa avaliado conforme a criterios 
obxectivos.



2.- LINGUA LATINA I (1º Bacharelato)

2.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

a) O aprendizaxe da lingua latina non difire esencialmente do de calquera lingua estranxeira moderna (inglés, francés, alemán...) no sentido de que é un proceso 
progresivo.

b) Con isto en mente, a programación de Latín I está orientada ao obxectivo de que o alumnado afronte con garantías Latín II, materia na que, de acordo coas 
orientacións da CIUG, o eixo fundamental da asignatura (70 % nas ABAU) ven constituído polo temario gramatical e lingüístico. 

c) O carácter progresivo deste tipo de contidos fai imposible, como é lóxico en calquera lingua, fixar contidos mínimos compartimentalizados para cada tema. Por 
elo fíxase, como nivel mínimo para supera-la asignatura, a condición de que o alumno debe demostrar unha competencia de alomenos un 60 % sobre o conxunto 
completo do temario gramatical lingüístico detallado nesta programación. Na práctica, isto quere decir que os alumnos deben dominar suficientemente o temario 
lingüístico correspondente aos dous primeiros trimestres da programación.

d) En concreto, este temario lingüístico correspondente aos dous primeiros trimestres, que é considerado imprescindible para superar a materia, concrétase nos 
seguintes criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, todos eles de índole práctica e avaliados mediante os correspondentes exercicios de análise 
morfosintáctica e tradución:

Sintaxe de casos básica: casos, funcións e sintaxe da oración simple; regras básicas de tradución de casos.

Morfoloxía do sustantivo e o adxectivo latino, e identificación e formación de concordancias.

Morfoloxía do comparativo e superlativo latino, e identificación e formación de concordancias. 

Morfoloxía dos numerais latinos.

Morfoloxía dos pronomes persoais latinos.

Morfoloxía dos demostrativos latinos, e identificación de referentes e concordancias. 

Morfoloxía do pronome relativo latino, identificación de antecedentes, e sintaxe da oración de relativo.

Polo que ás probas escritas se refire, a competencia do alumnado sobre estes estándares avaliarase tendo en conta os seguintes criterios de avaliación:

* Identificación correcta das concordancias sustantivo-adxetivo.

* Correcta análise morfolóxica de sustantivos, adxetivos e pronomes de acordo coa declinación á que pertencen.

* Correcta asignación de funcións sintácticas aos sustantivos, adxetivos e pronomes, elaborada en función das regras básicas de correspondencia entre os distintos 
casos latinos e as súas respectivas funcións sintácticas.

* Correcta aplicación da regra básica da concordancia, en persoa e número, entre suxeito e verbo.

* Correcta identificación do antecedente dos pronomes relativos.

* Correcta acotación das oracións principais e subordinadas.

* Elaboración dunha tradución acorde cos datos da análise morfosintáctica previa, e acorde coas normas básicas de traducción de casos latinos.



2.2 Avaliación, cualificación, metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso e ampliación).

2.2.1 Recuperación do alumnado co segundo trimestre suspenso.

O plan de traballo para o alumnado co segundo trimestre suspenso baséase na realización a distancia de exercicios de análise e tradución correspondentes aos 
estándares de aprendizaxe enumerados anteriormente.

A primeira fase de dito plan de traballo concluirá o venres 8 de maio, e baséase exclusivamente na entrega de exercicios pendentes, que xa foran propostos na aula 
antes do comezo da crise pero ningún dos alumnos suspensos entregou.

A entrega dos exercicios da primeira parte do plan é conditio sine qua non para afrontar con garantías a segunda fase, que comezará o 11 de maio cun novo paquete 
de exercicios correspondentes aos devanditos estándares, pero xa algo máis complexos.

A entrega en prazo dos diferentes paquetes de tarefas online poderá facer subir a nota de partida dos alumnos, que é a do segundo trimestre, ata un máximo de dous 
puntos. A valoración positiva das mesmas basearase no grado en que ditas tarefas estean completas e teñan sido correctamente executadas, a criterio do docente, de 
acordo cos anteriormente enumerados criterios de avaliación. 

O alumnado que, unha vez evaluadas polo docente as tarefas online, non alcance os cinco puntos, ben por partir dunha nota moi baixa, por non ter entregado as 
tarefas, ou por telas entregado incompletas, fóra de prazo, ou mal executadas, será convocado a unha proba online na última semana do curso, na que terá unha 
última oportunidade de superar a asignatura.

A vía para a entrega de traballos e a comunicación entre alumnado e docente é o correo electrónico.

2.2.2 Reforzo do alumnado co segundo trimestre superado.

O alumnado co segundo trimestre superado recibirá, vía correo electrónico, material para ampliación de contidos, atinxente en concreto a morfoloxía verbal básica 
latina, en concreto a conxugación en voz activa. A entrega dos exercicios correspondentes a estes contidos de ampliación será, de acordo coas instrucións, 
estrictamente voluntaria, e a súa correcta realización poderá ser tida en conta para subir a cualificación do segundo trimestre ata un máximo de dous puntos.

A vía para a entrega de traballos e comunicación entre alumnado e docente é o correo electrónico.

2.3 Información e publicidade.

Independentemente de que se poida consultar a programación orixinal e a presente modificación na páxina web do Centro, o alumnado ven recibindo e seguirá 
recibindo do docente, a través do correo electrónico, información puntual e detallada sobre o proceso de avaliación e cualificación, así como da súa situación na 
materia.

3.- LINGUA LATINA II (2º Bacharelato)

3.1. Consideracións previas.

A planificación da materia de Latín II está enfocada a unha exitosa realización das ABAU por parte do alumnado. É a estrutura e nivel de esixencia desta proba a 
que condiciona os preocedementos de avaliación da materia e os estándares de aprendizaxe considerados imprescindibles na mesma.

Por outra banda, cando as clases foron interrumpidas o temario da materia xa fora, afortunadamente, impartido na súa totalidade, o cal limitou e limita as 



actividades do terceiro trimestre á recuperación do alumnado co segundo trimestre e/ou Latín I suspenso, e ao reforzo do alumnado co segundo trimestre superado. 

3.2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Aínda que a semana pasada a estrutura das ABAU foi modificada para que o alumno que o desexe opte por un maior peso dos contidos culturais, o enfoque da 
asignatura durante todo o ano foi o orixinal, cun peso do temario gramatical e lingüístico, concretado nos exercicios de tradución, dun 70 % . Para avaliar dita 
competencia, na corrección das probas de análise e tradución de textos, tanto das xa feitas como das vindeiras probas online, prestarase especial atención aos 
seguintes estándares, considerados contidos mínimos a nivel cualitativo:

* Dominio das declinacións do sustantivo, adxetivo e pronomes latinos. 

*Dominio da conxugación activa e pasiva latina, incluidos verbos irregulares.

* Dominio da sintaxe básica da oración simple activa e pasiva en castelán, galego e latín (asignación de funcións sintácticas e concordancia suxeito-verbo). 

*Dominio da morfoloxía e sintaxe do participio latino.

* Dominio da morfoloxía e sintaxe da oración de relativo latina.

* Dominio das regras básicas de correspondencia entre os distintos casos latinos e as súas respectivas funcións sintácticas.

Polo que ás probas escritas se refire, a competencia do alumnado sobre estes estándares avaliarase tendo en conta os seguintes criterios de avaliación:

* Identificación correcta das concordancias sustantivo-adxetivo.

* Correcta análise morfolóxica dos sustantivos, adxetivos e pronomes.

* Correcta asignación de funcións sintácticas aos sustantivos, adxetivos e pronomes, elaborada en función das regras básicas de correspondencia entre os distintos 
casos latinos e as súas respectivas funcións sintácticas.

* Correcta aplicación da regra básica da concordancia, en persoa e número, entre suxeito e verbo.

* Correcta identificación do antecedente dos pronomes relativos.

* Correcta acotación das distintas oracións principais e subordinadas.

* Adecuada distinción entre formas verbais activas e pasivas, e a sintaxe da oración activa e da pasiva.

* Correcta identificación e traducción dos xiros de participio.

* Elaboración dunha tradución acorde cos datos da análise morfosintáctica previa.

3.3 Avaliación, cualificación, metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso e ampliación).

3.3.1 Reforzo e avaliación do alumnado co segundo trimestre superado.

O alumnado co segundo trimestre superado ven seguindo, dende o mesmo momento da interrupción das clases presenciais, un programa de reforzo baseado na 
realización online dunha media de tres exercicios semanais de análise e tradución, escrupulosamente axustados ao formato ABAU, que, despois de ser corrixidos, 
valorados e comentados polo docente, son reenviados ao alumnado con instrucións persoalizadas para non reincidir en erros. 



Excepción feita de dous alumnos que non se conectaron, este programa tivo excelente acollida e está a ser moi fructífero. Todos os alumnos que o seguiron subiron 
o seu nivel e mesmo a súa cualificación de partida, que era a do segundo trimestre de acordo coas instrucións recibidas. O programa seguirá en marcha ata fin de 
curso.

A maiores, e co fin de dar opción a que as cualificacións suban aínda ata un punto máis, o alumnado ten sido convocado a unha proba de tradución online o vindeiro
14 de maio. En caso de dúbidas con algunha cualificación, o docente contempla a posibilidade de convocar unha segunda proba de tradución online antes do fin de 
maio. 

A vía para entrega de traballos, realización de probas online, e comunicación entre alumnado e docente, é o correo electrónico.

3.2.2 Recuperación do alumnado co segundo trimestre e Latín I suspenso.

3.2.2.1 Recuperación do segundo trimestre. 

Tan só tres alumnos non superaron o segundo trimestre. Non casualmente, eses mesmos tres alumnos teñen tamén pendente Latín I, dous deles por ter cambiado de 
modalidade no paso de primeiro a segundo.

O mencionado plan de tradución de textos, que leva en marcha dende a interrupción das clases presenciais, é tamén unha ferramenta óptima para a recuperación da 
materia. Lamentablemente, só unha alumna dos tres suspensos se conectou, e de feito conseguiu subir a súa nota ata o catro, moi perto do aprobado. É obvio que as 
posibilidades de recuperar a materia dos dous alumnos que non se conectaron son moito menores.

En calquera caso, tanto esta alumna coma os outros dous que non seguiron o plan de traballo online terán a oportunidade de superar a materia na vindeira proba de 
tradución online do 14 de maio, para a que está convocado todo o grupo, aínda que con diferentes obxectivos. En caso de dúbidas, poderán ser convocados a unha 
segunda e última proba antes da avaliación ordinaria.

3.2.2.1 Recuperación de Latín I. 

De acordo co previsto na programación inicial, o alumnado con Latín I pendente fixo un primeiro parcial no mes de xaneiro, que foi superado por un dos tres 
alumnos suspensos. A suspensión das clases impediu a realización do segundo parcial, previsto para abril. Nestas circunstancias, o alumnado será convocado a 
finais de maio a unha proba online da materia dese segundo parcial. A razón de pospoñer a proba ata finais de mes é que, coma quedou dito, hai unha alumna que, a 
pesar de ter Latín I pendente, rendiu ben no plan de traballo online e parece ter posibilidades razoables de superar Latín II, o cal conlevaría o aprobado automático 
en Latín I.

3.3 Información e publicidade.

Independentemente de que se poida consultar a programación orixinal e a presente modificación na páxina web do Centro, o alumnado ven recibindo e seguirá 
recibindo do docente, a través do correo electrónico, información puntual e detallada sobre o proceso de avaliación e cualificación, así como da súa situación na 
materia.

En Canaval-Serantes-Oleiros, a 5 de maio de 2020

Prof. Dr. Néstor Alonso Rilo

Xefe de Departamento.


