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1. Características do alumnado 

 No curso escolar 2022/23 hai un grupo de Latín en 4º de 10 alumnos. O 

alumnado de 4º ESO escolle a materia como obrigatoria no seu “itinerario”, orientado a 

cursar estudos de Bacharelato na modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais.  

 Hai 1 grupo de Latín I de 15 alumnos (PROENS) e un grupo de Latín II de 11 

alumnos, todos da modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais . 

2. Metodoloxía e recursos 

 O material de traballo básico entrégase fotocopiado ao alumando a medida que 

se vai precisando. Ás veces cólgase na carpeta DRIVE da aula virtual para que o propio 

alumando descargue e/ou imprima. 

 Está creada una aula para cada un dos niveis en G-Suite antes de que remate o 

mes de setembro. Nesa clase virtual  hai, ademais dos documentos mencionados no 

apartado anterior,  un caderno ou diario de aula (rexistro da actividade diaria, tarefas 

encomendadas, taboleiro coas datas de exames, traballos, etc. Este caderno de aula serve 

tamén de guía para os alumnos que, por calquera razón, non poidan asistir a clase. 

 O uso do dicionario é recomendable en 4º e obrigatorio en 1º de BAC, se ben 

non poderán empregalo nos exames. En 2º de BAC, poderá usarse no apartado A dos 

exames. O dicionario recomendado é o ilustrado de Vox. 

 As liñas metodolóxicas xerais son: 

 Fomentar a lectura e o gusto pola literatura clásica en 4º; para iso 

imos ler ao longo do curso alomenos unha obra literaria clásica ou 

una novela actual que recree aspectos históricos ou culturais de 

Roma. A  o b r a  s eleccionarase en función do interés dos alumnos 

e da conveniencia, segundo os contidos que se estuden no momento. 

 Fomentar o uso das TIC e o uso crítico da rede como fonte de 

información. 

 Tentar espertar a curiosidade dos alumnos por entender o entorno 

lingüístico, social e cultural remontándose á orixe greco-latina, de 

modo que no tratamento de cada contido partiremos do coñecido para 
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ir ó descoñecido e así fomentar o respeto e valoración do mundo 

antigo. 

 Evitar as clases maxistrais e  excesivamente  teóricas:  as clases van  

ser eminentemente prácticas. 

 Fomentar o traballo en grupo para que aqueles alumnos que tenden a 

non participar polo seu carácter ou pola falta de coñecementos 

previos, o fagan.Tamén se farán traballos de investigación individuais 

fóra de aula, co obxectivo de fomentar a autonomía e iniciativa persoal. 

 

As actividades de cada unidade van ser do seguinte tipo: 

Actividades de introducción: 

 Coñecemento detallado dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, 

etc, da unidade para que saiba que sentido teñen as actividades que se 

realizan. 

 Introducción motivadora do tema que se vai tratar con alusións actuais 

e interdisciplinares. 

 Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias 

para a comprensión da unidade, tomando nota das lagoas e dificultades 

detectadas. 

 Introducción de cada aspecto lingüístico, cultural ou histórico mediante 

as semellanzas ou pervivencia dos mesmos na lingua ou cultura do 

alumno. 

Actividades de desarrollo: 

 Lectura comprensiva de diferentes textos (tamén traducidos) a diario . 

 Resolución de exercicios de léxico (evolución e pervivencia da lingua 

greco-latina). 

 Descubrimiento nos textos literarios dos aspectos culturais e históricos 

que se tivesen traballado ou se estén traballando no momento da lectura. 

 Análise gramatical e tradución de textos de dificultade progresiva en 

grupo e individualmente, seguindo os seguintes pasos: 

 Lectura en voz alta. 

 Análise do vocabulario. 

 Relación gramaticais. 

 Tradución 



Programación didáctica do Departamento de LATÍN 
 

4 
 

 Resolución de exercicios sobre aspectos morfosintácticos. 

 Descubrimento nos textos traducidos da parte gramatical, cultural e do 

léxico de interés para a unidade que se está traballando. Este 

descubrimento pode realizarse utilizado o traballo en grupos para 

fomentar o espiritu de colaboración e aprendizaje dos compañeiros. A 

parte propiamente informativa que se deba memorizar quedará 

explícitamente reseñada no caderno de clase do alumno. 

 Selección e comentario do vocabulario de interés pola súa frecuencia 

de uso e pola súa pervivencia. 

 Realización de pequenos traballos de investigación individuais usando 

diferentes fontes de información, seguindo as instruccións precisas do/a 

profesor/a. 

 Reseña no caderno de clase dos contidos mínimos que deban ser 

memorizados. 

 Reseña e resumo de cada obra literaria lida e comentario breve das 

referencias culturais e históricas. 

3. Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente 

 A valoración da tarefa da profesora da materia realizarase mediante a reflexión 

sobre catro aspectos fundamentais na práctica docente, achegando propostas de mellora 

se esta valoración non é positiva: 

Estes son os indicadores de logro de cada un: 

 Avaliación da planificación.  

1. Programa a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe programados. 

2. Programa a materia tendo en conta o tempo dispoñible para o seu desenvolvemento. 

3. Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos da programación de aula 

tendo en conta as particularidades de cada grupo. 

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 de aula e ás necesidades e aos intereses do alumnado. 

6. Establece os criterios, procedementos e os instrumentos de avaliación  que permiten 

facer o seguimento do progreso de aprendizaxe dos alumnos. 

 Avaliación do proceso de ensino 

1.  Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é posible, cos xa coñecidos; 

intercala preguntas aclaratorias, pon exemplos... 

3. Ten predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer axuda dentro e fóra das clases. 

4. Optimiza o tempo dispoñible para o desenvolvemento de cada unidade didáctica. 

5. Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar 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. 

8. Expón actividades que permitan a adquisición dos estándares de aprendizaxe e as 

competencias básicas. 

 Avaliación da práctica docente:  

1. Realiza a avaliación inicial ao principio de curso para axustar a programación ao 

nivel dos alumnos. 

2. Avalía os coñecementos previos de cada unidade didáctica. 

3. Revisa os exercicios propostos na aula e fóra dela. 

4. Proporciona a información necesaria sobre a resolución das tarefas e como o alumno 

pode melloralas. 
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6. Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de maneira equilibrada a 

avaliación dos diferentes contidos. 

8. Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando estes non 

foron alcanzados suficientemente. 

9. Propón novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron 

alcanzados con suficiencia. 

10. Emprega diferentes medios para informar aos alumnos e as súas familias.  

 Avaliación da programación: 

Trimestralmente e ao final do curso avaliaremos en cada materia os seguintes 

apartados: 

 

Apartados da 

Programación 

BEN MELLORABLE MAL PROPOSTAS DE MELLORA 

Temporalizació

n 

    

Eficacia da 

metodoloxía 

    

Ulitidade dos 

recursos 

    

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

    

Eficacia das 

medidas de atención 

á diversidade 

    

 

4. Atención á diversidade 

     Para os alumnos que non acaden una cualificación mínima nos diferentes bloques 

de contidos, faranse actividades de recuperación e/ou consolidación adaptadas ás 

dificultades detectadas. Ditas actividades poden ser desenvolvidas na aula ou fóra dela. 

No úlimo caso a profesora corrixirá e explicará, ben na clase, ben en períodos de lecer 
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ou en períodos non lectivos, segundo conveña a alumnado e profesora, os erros 

detectados.  

      No caso de que se realicen na aula, os alumnos que tivesen acadado 

satisfactoriamente os obxectivos, realizarán tarefas de ampliación. 

Para cada contido recoméndanse sempre actividades en rede, tanto de reforzo como de 

ampliación.  

         As probas escritas adaptaranse, de ser preciso, aos problemas de aprendizaxe do 

alumnado (por exemplo, alumnado con TDHA). 

         Os alumnos de Latín II traballarán os contidos imprescindibles non estudados o 

curso anterior ao longo do primeiro trimestre do curso.  

5. Plan de reforzo 

 En Latín II reforzaranse os elementos curriculares esenciais, segundo as 

necesidades individuais do alumnado, conforme aos informes individualizados do curso 

anterior.  

 A atención vai ser individualizada e polo tempo necesario  para  que o alumno 

acade as aprendizaxes imprescindibles que lle permitan acceder aos novos contidos dos 

bloques 2, 3 e 5.  
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6. Latín 4º ESO 

a. Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, competencias clave, temporalización 

 Latín. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim.  

Instrum. 

 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 

1 B1 

 e 

 ñ 

 o 

 B1.2. O 

indoeurop

eo. 

Linguas 

indoeurop

eas e 

familias 

lingüística

 B1.2. 

Identificar o 

indoeuropeo 

como a lingua 

nai da maioría 

das linguas 

faladas en 

Europa 

 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 

1 B1 
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  Latín. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim.  

Instrum. 

s. actualmente. 

 l 

 ñ 

 o 

 B1.2. O 

indoeurop

eo. 

Linguas 

indoeurop

eas e 

familias 

lingüística

s. 

 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 

zonas onde se utilizan. 

 CSC 

 CAA 

 CD 

1 B1 

 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 

1 B1 

 f 

 ñ 

 B1.4. 

Palabras 

 B1.5. 

Distinguir e 

 LAB.1.5.1. Identifica e diferencia 

palabras patrimoniais, cultismos e 

 CCL 

 CAA 

1 A 
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  Latín. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim.  

Instrum. 

 o patrimonia

is, 

cultismos 

e 

semicultis

mos. 

identificar 

palabras 

patrimoniais, 

cultismos e 

semicultismos

. 

semicultismos, en relación co termo de 

orixe. 

 b 

 ñ 

 o 

 B1.5. 

Nocións 

básicas de 

evolución 

fonética, 

morfolóxic

a 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 

1 

2 

3 

A 

 Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos    

 e  B2.1.  B2.1. Coñecer  LAB2.1.1. Recoñece diferentes tipos de  CD 1 B1 
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  Latín. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim.  

Instrum. 

Orixes da 

escritura. 

Sistemas 

de 

escritura. 

diferentes 

sistemas de 

escritura e 

distinguilos 

do alfabeto. 

escritura e clasifícaos consonte a súa 

natureza e a súa función. 

 CCEC 

 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 que os 

empregan. 

 CAA 

 CD 

1 B1 

 h  B2.3. 

Pronuncia 

do latín. 

 B2.3. Coñecer 

e aplicar con 

corrección as 

normas 

básicas de 

 LAB2.3.1. Le en voz alta textos latinos 

de certa extensión coa pronuncia 

correcta. 

 CCL 1 D 
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  Latín. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim.  

Instrum. 

pronuncia en 

latín. 

 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 

1 A 

 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 

1 A 

 e 

 b 

 B3.3. 

Concepto 

de 

declinació

 B3.3. 

Comprender o 

concepto de 

declinación e 

 LAB3.3.1. Define o concepto de 

declinación e conxugación. 

 CAA 

 CCL 

1 A 
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  Latín. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim.  

Instrum. 

n e 

conxugaci

ón. 

conxugación. 

 b 

 e 

 B3.4. 

Flexión 

nominal e 

pronomina

l: 

substantiv

os, 

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 

1 A 

 LAB3.4.2. Declina palabras e sintagmas 

en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra o 

paradigma de flexión correspondente. 

 CCL 

 CAA 

1 

2 

3 

A 

 b 

 e 

 B3.5. 

Flexión 

verbal. 

 B3.5. Coñecer 

as 

conxugacións, 

encadrar os 

verbos dentro 

da súa 

 LAB3.5.1. Identifica as conxugacións 

verbais latinas e clasifica os verbos 

segundo a súa conxugación a partir do 

seu enunciado. 

 CAA 

 CCL 

 

1 A 

 LAB3.5.2. Coñece e identifica as formas  CCL 1 A 
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  Latín. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim.  

Instrum. 

conxugación, 

enuncialos e 

conxugalos 

correctamente

. 

que compoñen o enunciado dos verbos 

de paradigmas regulares e recoñece a 

partir destas os modelos de conxugación. 

 CAA 

 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 

 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 

1 

2 

3 

A 

 LAB3.6.2. Cambia de voz as formas dos 

tempos verbais do presente, pretérito 

imperfecto, futuro imperfecto e pretérito 

perfecto de indicativo. 

 CD 

 CCL 

3 A 

 LAB3.6.3. Identifica formas non 

persoais do verbo, como o infinitivo de 

presente activo e o participio de 

 CAA 

 CCL 

3 A 
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  Latín. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim.  

Instrum. 

presente 

activo e 

participio de 

perfecto. 

perfecto. 

 LAB3.6.4. Traduce correctamente ao 

galego e ao castelán diferentes formas 

verbais latinas. 

 CCL 3 A 

 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 1 

2 

3 

A 

 h  B4.2. 

Casos 

latinos. 

 B4.2. Coñecer 

os nomes dos 

casos latinos e 

identificar as 

súas 

principais 

funcións na 

oración, e 

 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 

1 A 

 LAB4.2.2. Traduce correctamente á súa 

lingua os casos latinos presentes nos 

 CCL 1 

2 

A 
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  Latín. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim.  

Instrum. 

saber traducir 

os casos á 

lingua 

materna 

adecuadament

e. 

textos e redacta en lingua latina 

pequenas frases, onde practica o seu uso. 

3 

 e  B4.3. 

Concordan

cia. 

 B4.3. 

Recoñecer as 

regras de 

concordancia 

na lingua 

latina e a súa 

corresponden

cia 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 1 

2 

3 

A 

 b  B4.4. 

Oración 

simple: 

oracións 

atributivas 

e 

 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 

 CCL 

1 

2 

3 

A 
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  Latín. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim.  

Instrum. 

predicativa

s. 

 e  B4.5. 

Oración 

composta: 

oracións 

coordinada

s. 

 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 

1 

2 

3 

A 

 h  B4.6. 

Construció

ns de 

infinitivo e 

de 

participio 

máis 

transparent

es. 

 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 

 

1 

2 

3 

A 
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  Latín. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim.  

Instrum. 

  

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 

correspondent

e 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 

1 

 

B1 

 LAB5.1.2. Sabe enmarcar determinados 

feitos históricos no período histórico 

correspondente. 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

1 

 

B1 

 LAB5.1.3. Pode elaborar eixes 

cronolóxicos nos que se representan 

fitos históricos salientables, consultando 

diferentes fontes de información. 

 CD 

 CAA 

 CMCCT 

1 

 

 

B1 

 LAB5.1.4. Describe algúns dos 

principais fitos históricos da civilización 

latina, e explica a grandes liñas as 

circunstancias en que teñen lugar e as 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

1 

 

B1 
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  Latín. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim.  

Instrum. 

súas principais consecuencias. 

 a 

 ñ 

 B5.2. 

Organizaci

ón 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 

1 

 

B1 

 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 

1 

 

B1 

 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 

 

1 

 

B1 



Programación didáctica do Departamento de LATÍN 
 

20 
  Latín. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim.  

Instrum. 

 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 

2 B2 

 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 

2 B2 
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  Latín. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim.  

Instrum. 

 m 

 

 B5.5. Vida 

cotiá: 

vivenda, 

alimentaci

ón e 

indumenta

ria. 

 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 

 

3 

 

B1 

 d 

 e 

 ñ 

 B5.6. 

Espectácul

os 

públicos: 

teatro, 

 B5.7. Coñecer 

os 

espectáculos 

públicos 

realizados no 

 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 

 CSC 

 CSIEE 

 CCL 

 CMCCT 

 

 

3 

B1 
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  Latín. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim.  

Instrum. 

circo e 

anfiteatro. 

teatro, no 

circo e no 

anfiteatro, e a 

súa relación 

co mundo 

actual. 

teatros, os circos e os anfiteatros 

conservados máis importantes. 

 CCEC 

 Bloque 6. Textos    

 h  B6.1. 

Análise 

morfolóxic

a 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 

 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 

1 

2 

3 

D 
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  Latín. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim.  

Instrum. 

adaptados. 

 d 

 o 

 B6.2. 

Comparaci

ón 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 

1 

2 

3 

D 

 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 

1 

2 

3 

D 
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  Latín. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim.  

Instrum. 

 l 

 f 

 B6.4. 

Lectura 

comprensi

va 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 

1 

2 

3 

D 

 LAB6.4.2. Elabora mapas conceptuais e 

estruturais dos textos propostos, 

localizando o tema principal e 

distinguindo as súas partes. 

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

1 

2 

3 

A 

 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 1 

2 

3 

D 

 g  B6.5. 

Produción 

 B6.6. Realizar 

pequenos 

 LAB6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en 

latín sobre a base dun tema previamente 

 CCL 1 

2 

D 



Programación didáctica do Departamento de LATÍN 
 

25 
  Latín. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim.  

Instrum. 

de 

pequenos 

textos 

propios en 

lingua 

latina. 

coloquios en 

latín con 

frases 

sinxelas e de 

dificultade 

progresiva. 

acordado. 3 

 Bloque 7. Léxico    

 h 

 ñ 

 o 

 B7.1. 

Vocabulari

o básico 

latino: 

léxico 

transparent

e; palabras 

de maior 

frecuencia. 

 B7.1. 

Coñecer, 

identificar e 

traducir o 

léxico latino 

transparente e 

as palabras de 

maior 

frecuencia.  

 LAB7.1.1. Deduce o significado de 

termos latinos non estudados, partindo 

do contexto ou de palabras da lingua 

propia.  

 CAA 

 CCL 

1 

2 

3 

A 

 LAB7.1.2. Identifica e explica as 

palabras transparentes e de maior 

frecuencia. 

 CD 

 CAA 

1 

2 

3 

A 

 b 

 ñ 

 o 

 B7.2. 

Composici

ón e 

derivación 

 B7.2. 

Distinguir e 

coñecer o 

significado 

 LAB7.2.1. Identifica e explica os 

principais prefixos e sufixos, analizando 

o seu mantemento na propia lingua. 

 CMCCT 

 CCL 

1 

2 

3 

A 
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  Latín. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim.  

Instrum. 

culta: 

lexemas, 

prefixos e 

sufixos. 

dos principais 

prefixos e 

sufixos que 

interveñen na 

composición 

e na 

derivación 

culta. 

 l 

 ñ 

 o 

 B7.2. 

Composici

ón 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 1 

2 

3 

A 

 e 

 b 

 B7.3. 

Locucións 

latinas de 

uso actual. 

 B7.4. Coñecer 

o significado 

das principais 

locucións 

latinas de uso 

 LAB7.4.1. Coñece o significado das 

principais locucións latinas de uso actual 

e sabe empregalas no seu contexto 

axeitado, cando se expresa na súa propia 

lingua. 

 CD 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

1 

2 

3 

C 
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  Latín. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim.  

Instrum. 

actual e saber 

empregalas 

nun contexto 

axeitado. 
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b. Avaliación 

O alumnado será avaliado con un número indeterminado de actividades de avaliación 

orais (táboa de ponderacións infra) e escritas coas seguintes características: 

 Todos os alumnos serán valorados o mesmo día, pero non necesariamente todos 

os días.  

 Poden cualificarse as actividades realizadas na aula e as encomendadas para a 

casa. 

 Non traer o material necesario para a clase supón un 0 na valoración do día. 

 Se o alumno falta xustificadamente o día no que se faga unha actividade de 

avaliación deberá facer dita actividade ou unha semellante na seguinte clase á 

que asista.  

 Se o alumno falta inxustificadamente o día no que se faga unha actividade de 

avaliación, terá a cualificación de 0 en dita actividade. 

As actividades de cada bloque teñen o seguinte peso na cualificación final:  

BLOQUES 1e 7: O latín, orixe das linguas romances e léxico. 

 

BLOQUES 2, 3, 4 e 6: Sistema da lingua latina, elementos básicos, morfoloxía, 

sintaxe e textos. 

70% 

BLOQUE 5- Roma: historia, cultura e civilización.  30% 

 

A nota media de cada avaliación é a suma das seguintes cualificacións:  

 Media das actividades de avaliación do trimestre dos bloques 1, 2, 3, 4, , 6 e 7  x 

0, 70 

 Media das actividades de avaliación do trimestre  do bloque 5 x 0,3 

A nota media FINALé a suma das seguintes cualificacións:  

  Media ponderada - 1ª avaliación (10%), 2ª avaliación (20%), 3ª avaliación 

(70%)-  das actividades de avaliación do trimestre dos bloques 1, 2, 3, 4, , 6 e 7  

x 0, 70  

 Media das actividades de avaliación do trimestre  do bloque 5 x 0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto nas avaliacións trimestrais como na avaliación ordinaria, no caso de que a media aritmética teña algunha 

décima, redondearase á unidade superior se ten 50 décimas ou máis, agás se o alumno recibiu ao longo do curso 

algunha amoestación escrita da profesora ou ten algunha falta de puntualidade ou asistencia sen xustificar, en cuxo 

caso redondeará sempre á unidade inferior. 
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NOME:____________________________ MB BEN REGULAR DEFICIENTE CUALIF. 
(MÁX:. POR 
AP.1) 

CORTESÍA Presentación 
     

Despedida 
    

Contacto visual con todos 
    

POSTURA E 
MOVEMENTO 

Movementos e xestos que 
facilitan a comprensión, 
naturales e adeucados á 
situación 

     

Seguridade 
    

VOZ Volume adecuado(todos 
escoitan con facilidade) 

     

Vocalización (percíbense 
ben os sons) 

    

Entonación (non 
monótona) 

    

Fluidez (non pausas 
innecesarias) 

    

Velocidade (ritmo 
adecuado) 

    

COHESIÓN DO 
DISCURSO 

Uso correcto e mesurado 
de conectores que fan que 
se perciba como unha 
unidade. 

     

Léxico adecuado ao tema 
e á audiencia. 

   

 

 

 

Sintaxe: oracións 
gramaticalmente 
correctas, non demasiado 
longas.  

     

Uso de muletillas (non) 
    

ESTRUCTURA Estructura: secuenciación 
lóxica da información 
dentro de cada parte e 
entre unas partes e 
outras.  

     

CONTIDO Calidade da información 
(coñece o tema + manexa 
varias fontes –se procede- 
) 

     

Recursos (usa recursos 
que axudan á 
comrpensión) 

     

resposta rigurosa ás 
preguntas 
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i. Proba de avaliación ordinaria final para o alumnado con media 

insuficiente 

Realizarase unha única proba na data a determinar entre o 13 e o 20 de xuño coas 

seguintes características:  

APARTADO A (PM 4): Tradución e análise morfosintáctica dun texto coas 

características morfosintácticas que esixe o currículum da materia. O alumno ten que 

coñecer un vocabulario básico  e ser quen de inferir o significado de novas palabras 

axudándose do contexto e/ou relacionando a palabra con outras da mesma familia ou 

campo léxico e/ou pola pervivencia da palabra nas nosas linguas.  

RÚBRICAS (todas co mesmo valor) 

Coñece a morfoloxía 

Analiza sintácticamente 

Coñece o vocabulario esixido e infire novos significados e traduce correctamente a 

galego ou castelán. 

APARTADO B (PM 2):Unha ou varias preguntas teóricas de historia ou cultura. 

RUBRICAS PARA CADA PREGUNTA 

Trata os diferentes contidos coa amplitude requerida, puntuación, presentación e 

ortografía correcta. 

APARTADO C (PM 2,25):Explicar a evolución patrimonial e culta e/ou recoñecer 

prefixos e sufixos de orixe latina. 

RÚBRICAS 

Explica a evolución patrimonial e culta (1,25) 

Recoñece sufixos e prefixos de orixe latina (, 251) 
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APARTADO D (PM 1,5) : Explicar o significado de locucións latinas de uso actual 

e/ou saber empregalas no seu contexto adecuado. 

RUBRICAS PARA CADA LATINISMO (todas co mesmo valor) 

Explica do significado literal do latinismo e o contexto no que se creou 

Coñece o uso actual do latinismo 

Usa o latinismo no contexto axeitado 

No caso de que a media teña décimas, redondearase sempre á unidade inferior. 

 NOTA IMPORTANTE RESPECTO ÁS PROBAS DE AVALIACIÓN: O alumno que 

en calquera das probas de avaliación sexa sorprendido copiando por calquera medio terá 

nesa proba a cualificación de 0. 
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7. Latín II 

c. Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, competencias clave, temporalización 

 Latín II. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim. Peso 

cualif.-

ap. 

 Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances    

o d 

o p 

o B1.1. 

Mantement

o de 

elementos 

lingüísticos 

latinos nas 

linguas 

modernas: 

palabras 

patrimoniai

s, 

cultismos e 

semicultis

mos. 

o B1.1. 

Distinguir e 

identificar 

palabras 

patrimoniais, 

cultismos e 

semicultismos. 

o 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 noutro caso. 

o CCL 

o CAA 

o CCEC 

 C 



Programación didáctica do Departamento de LATÍN 
 

33 
  Latín II. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim. Peso 

cualif.-

ap. 

o d 

o g 

o p 

o B1.2. 

Evolución 

fonética, 

morfolóxic

a e 

semántica 

do latín ao 

galego e ao 

castelán. 

o B1.2. Coñecer 

e aplicar as 

regras da 

evolución 

fonética e 

recoñecer os 

procesos de 

evolución 

semántica do 

latín ao galego 

e ao castelán, 

partindo dos 

étimos latinos. 

o LA2B1.2.1. Realiza evolucións de 

termos latinos ao galego e ao castelán, 

aplicando as regras fonéticas de 

evolución, e recoñece palabras da súa 

lingua que sufriron procesos de 

evolución semántica, valorando a 

relación co significado orixinal do étimo 

latino. 

o CCL 

o CMCCT 

o CCL 

o CCEC 

 C 

o LA2B1.2.2. Explica o proceso de 

evolución de termos latinos ás linguas 

romances, sinalando cambios fonéticos 

comúns a distintas linguas dunha mesma 

familia, e ilustralo con exemplos. 

o CD 

o CCL 

o CAA 

 C 

  

Bloque 2. Morfoloxía 
11

 

   

o i o B2.1. 

Morfoloxía 

o B2.1. Coñecer 

as categorías 

o LA2B2.1.1. Nomea e describe as 

categorías, e sinala os trazos que as 

o CAA  A 

                                                           
1
1Os contidos deste bloque secuenciaranse en función das características dos textos literarios traballados.  
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  Latín II. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim. Peso 

cualif.-

ap. 

nominal e 

pronominal

: formas 

menos 

usuais e 

irregulares. 

 

gramaticais. distinguen. o CCL 

o d o B2.1. 

Morfoloxía 

nominal e 

pronominal

: formas 

menos 

usuais e 

irregulares. 

o B2.2. Coñecer, 

identificar e 

distinguir os 

formantes das 

palabras. 

o LA2B2.2.1. Identifica e distingue en 

palabras propostas os seus formantes, 

diferenciando lexemas e morfemas, e 

procurando exemplos noutros termos 

nos que estean presentes. 

o CMCCT 

o CCL 

 A 

o d o B2.1. 

Morfoloxía 

nominal e 

pronominal

: formas 

menos 

o B2.3. Realizar 

a análise 

morfolóxica 

das palabras 

dun texto latino 

e enuncialas. 

o LA2B2.3.1. Analiza morfoloxicamente 

palabras presentes nun texto latino, 

identifica correctamente os seus 

formantes e sinala o seu enunciado.  

o CMCCT 

o CCL 

 A 
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  Latín II. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim. Peso 

cualif.-

ap. 

usuais e 

irregulares. 

o l 

o d 

o B2.1. 

Morfoloxía 

nominal e 

pronominal

: formas 

menos 

usuais e 

irregulares. 

o B2.4. 

Identificar, 

declinar e 

traducir todas 

as formas 

nominais e 

pronominais. 

o LA2B2.4.1. 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. 

o CD 

o CCL 

o CAA 

 A 

o LA2B2.4.2. Aplica os seus 

coñecementos da morfoloxía nominal e 

pronominal latina para realizar 

traducións e retroversións, axudándose 

do dicionario. 

o CCL 

o CAA 

 A 

o l 

o d 

o B2.2. 

Morfoloxía 

verbal: 

verbos 

irregulares 

e 

defectivos. 

Formas 

o B2.5. 

Identificar, 

conxugar, 

traducir e 

efectuar a 

retroversión de 

todas as formas 

verbais. 

o 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 castelán 

o CD 

o CAA 

o CCL 

 A 

o LA2B2.5.2. Aplica os seus 

coñecementos da morfoloxía verbal 

latina para realizar traducións e 

o CCL 

o CAA 

 A 
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36 
  Latín II. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim. Peso 

cualif.-

ap. 

nominais 

do verbo: 

xerundio, 

xerundivo 

e supino. 

Conxugaci

ón 

perifrástica

. 

retroversións, axudándose do dicionario. o CD 

 Bloque 3. Sintaxe
22

    

o e o B3.1. 

Estudo 

pormenoriz

ado da 

sintaxe 

nominal e 

pronominal

o B3.1. Coñecer 

e aplicar os 

coñecementos 

da sintaxe 

nominal e 

pronominal 

para a 

o LA2B3.1.1. Utiliza axeitadamente a 

análise da sintaxe nominal e pronominal 

dun texto para efectuar correctamente a 

súa tradución.  

o CCL 

o CAA 

 A 

                                                           

2 Os contidos deste bloque secuenciaranse en función das características dos textos literarios traballados.  
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  Latín II. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim. Peso 

cualif.-

ap. 

. tradución de 

textos latinos. 

o e o B3.2. 

Tipos de 

oracións e 

construció

ns 

sintácticas. 

o B3.2. 

Recoñecer e 

clasificar as 

oracións e as 

construcións 

sintácticas 

latinas.  

o LA2B3.2.1. Recoñece, distingue e 

clasifica os tipos de oracións e as 

construcións sintácticas latinas, e 

relaciónaas con construcións análogas 

existentes noutras linguas que coñeza. 

o CCL 

o CAA 

 A 

o e 

o p 

o B3.2. 

Tipos de 

oracións e 

construció

ns 

sintácticas. 

o B3.3. 

Relacionar e 

aplicar 

coñecementos 

sobre 

elementos e 

construcións 

sintácticas en 

interpretación e 

tradución de 

textos latinos. 

o LA2B3.3.1. 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. 

o CCL 

o CAA 

 A 
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  Latín II. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim. Peso 

cualif.-

ap. 

o d o B3.3. 

Oración 

composta: 

coordinaci

ón e 

subordinac

ión. 

o B3.4. Definir, 

comprender e 

recoñecer os 

diferentes tipos 

de oracións 

compostas 

coordinadas e 

subordinadas. 

o LA2B3.4.1. 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. 

o CAA 

o CCL 

 A 

o e o B3.4. 

Construció

ns de 

infinitivo, 

participio, 

xerundio, 

xerundivo 

e supino. 

o B3.5. Coñecer 

as funcións das 

formas non 

persoais do 

verbo: 

infinitivo, 

participio, 

xerundio, 

xerundivo e 

supino. 

o LA2B3.5.1. Identifica formas non 

persoais do verbo en frases e textos, 

tradúceas correctamente e explica as 

súas funcións. 

o CCL 

o CAA 

 A 
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  Latín II. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim. Peso 

cualif.-

ap. 

 Bloque 4. Literatura latina
33

    

o h o B4.1. 

Transmisió

n literaria e 

xéneros 

literarios 

latinos: 

épica, 

historiogra

fía, lírica, 

oratoria, 

comedia e 

fábula. 

o 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. 

o LA2B4.1.1. Nomea os aspectos máis 

salientables referentes á transmisión dos 

textos clásicos ao longo do tempo. 

o CCEC 

o CMCCT 

o CCEC 

 B 

                                                           

3 1º trimestre: lírica, satira e épica. 2º trimestre: historiografía, oratoria e filosofía 3º trimestre: novela , teatro e fábula. 
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  Latín II. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim. Peso 

cualif.-

ap. 

o n o B4.1. 

Transmisió

n literaria e 

xéneros 

literarios 

latinos: 

épica, 

historiogra

fía, lírica, 

oratoria, 

comedia e 

fábula. 

o B4.2. Coñecer 

as 

características 

dos xéneros 

literarios 

latinos, os seus 

autores, as 

obras máis 

representativas 

e as súas 

influencias na 

literatura 

posterior. 

o LA2B4.2.1. Describe as características 

esenciais dos xéneros literarios latinos, e 

identifica e sinala a súa presenza en 

textos propostos. 

o CAA 

o CCL 

o CCEC 

 B 

o i 

o g 

o B4.1. 

Transmisió

n literaria e 

xéneros 

literarios 

latinos: 

épica, 

historiogra

fía, lírica, 

o B4.3. Coñecer 

os fitos 

esenciais da 

literatura latina 

como base 

literaria da 

literatura e da 

cultura europea 

e occidental. 

o LA2B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos e 

sitúa neles autores, obras e outros 

aspectos relacionados coa literatura 

latina. 

o CMCCT 

o CCEC 

 B 

o LA2B4.3.2. Nomea autores 

representativos da literatura latina, 

encádraos no seu contexto cultural, e 

cita e explica as súas obras máis 

o CD 

o CCL 

 B 
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  Latín II. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim. Peso 

cualif.-

ap. 

oratoria, 

comedia e 

fábula. 

coñecidas. 

o d o B4.1. 

Transmisió

n literaria e 

xéneros 

literarios 

latinos: 

épica, 

historiogra

fía, lírica, 

oratoria, 

comedia e 

fábula. 

o B4.4. Analizar, 

interpretar e 

situar no tempo 

textos mediante 

lectura 

comprensiva, 

distinguindo 

xénero, época, 

características e 

estrutura, se a 

extensión da 

pasaxe o 

permite. 

o LA2B4.4.1. Realiza comentarios de 

textos latinos e sitúaos no tempo, 

explicando a súa estrutura, se a 

extensión da pasaxe o permite, e as súas 

características esenciais, e identifica o 

xénero ao que pertencen.  

o CCL 

o CSC 

o CCEC 

 B 

o n 

o h 

o p 

o B4.1. 

Transmisió

n literaria e 

xéneros 

literarios 

o B4.5. 

Establecer 

relacións e 

paralelismos 

entre a 

o 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. 

o CSC 

o CD 

o CCL 

 B 
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  Latín II. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim. Peso 

cualif.-

ap. 

latinos: 

épica, 

historiogra

fía, lírica, 

oratoria, 

comedia e 

fábula. 

literatura 

clásica e a 

posterior. 

o LA2B4.5.2. Recoñece a través de 

motivos, temas ou personaxes a 

influencia da tradición grecolatina en 

textos de autores/as contemporáneos/as, 

e sérvese deles para comprender e 

explicar o mantemento dos xéneros e 

dos temas procedentes da cultura 

grecolatina, describindo os seus aspectos 

esenciais e os tratamentos que reciben. 

o CSC 

o CD 

o CCL 

 B 

 Bloque 5. Textos    

o e o B5.1. 

Tradución 

e 

interpretaci

ón de 

textos 

latinos. 

o B5.1. Realizar 

a tradución e 

interpretación 

de textos 

latinos 

orixinais. 

o LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a 

análise morfolóxica e sintáctica de 

textos latinos para efectuar 

correctamente a súa tradución. 

o CCL 

o CAA 

 A 

o d o B5.1. 

Tradución 

e 

o B5.2. Utilizar o 

dicionario, 

analizar e 

o LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e 

autonomía o dicionario, analizando e 

valorando correctamente a información 

o CD 

o CAA 

 A 
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  Latín II. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim. Peso 

cualif.-

ap. 

interpretaci

ón de 

textos 

latinos. 

valorar 

correctamente a 

información 

gramatical que 

proporciona e 

procurar o 

termo máis 

acaído na 

lingua propia 

para a 

tradución do 

texto. 

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. 

o CCL 

o b o B5.2. 

Comentari

o e análise 

histórica, 

lingüística 

e literaria 

de textos 

latinos 

orixinais. 

o B5.3. Realizar 

comentarios 

lingüísticos, 

históricos e 

literarios de 

textos de 

autores latinos. 

 

 

o LA2B5.3.1. Aplica os coñecementos 

adquiridos para realizar comentarios 

lingüísticos, históricos e literarios de 

textos. 

o CAA 

o CSC 

o CCEC 

o CCL 

 B 
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  Latín II. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim. Peso 

cualif.-

ap. 

o a o B5.3. 

Coñeceme

nto do 

contexto 

social, 

cultural e 

histórico 

dos textos 

traducidos. 

o B5.4. Coñecer 

o contexto 

social, cultural 

e histórico dos 

textos 

traducidos. 

o LA2B5.4.1. Identifica o contexto social, 

cultural e histórico dos textos propostos 

partindo de referencias tomadas dos 

propios textos e asociándoas con 

coñecementos adquiridos previamente. 

o CSC 

o CCEC 

o CCL 

 B 

o h o B5.4. 

Identificaci

ón das 

característi

cas formais 

dos textos. 

o B5.5. 

Identificar as 

características 

formais dos 

textos. 

o LA2B5.5.1. Recoñece e explica a partir 

de elementos formais o xénero e o 

propósito do texto. 

o CCL 

o CCEC 

 B 

 Bloque 6. Léxico    

o e 

o p 

o B6.1. 

Ampliació

n de 

vocabulari

o B6.1. Coñecer, 

identificar e 

traducir termos 

latinos 

o LA2B6.1.1. Identifica e explica termos 

do léxico literario, científico e filosófico, 

e tradúceos correctamente ao galego e ao 

o CCL 

o CMCCT 

o CD 

 B 
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  Latín II. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim. Peso 

cualif.-

ap. 

o básico 

latino: 

léxico 

literario, 

científico e 

filosófico. 

pertencentes ao 

vocabulario 

especializado: 

léxico literario, 

científico e 

filosófico. 

castelán.  

o d 

o g 

o p 

o B6.2. 

Etimoloxía 

e orixe das 

palabras da 

propia 

lingua. 

o B6.2. 

Recoñecer os 

elementos 

léxicos latinos 

que 

permanecen 

nas linguas 

dos/das 

estudantes. 

o LA2B6.2.1. 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. 

o CAA 

o CCL 

o CD 

 B 

o LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e 

coñece o significado de palabras de 

léxico común e especializado do galego 

e do castelán. 

o CD 

o CCL 

 B 

o h o B6.3. 

Locucións 

e 

expresións 

latinas 

o B6.3. Coñecer 

o significado 

das principais 

locucións 

latinas de uso 

o LA2B6.3.1. 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, 

o CMCCT 

o CSC 

o CD 

o CCEC 

 D 
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  Latín II. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Trim. Peso 

cualif.-

ap. 

incorporad

as á lingua 

coloquial e 

á literaria. 

actual e saber 

empregalas nun 

contexto 

axeitado. 

 

 

médica e científica. o CCL 

o d 

o p 

o B6.4. 

Composici

ón e 

derivación 

culta: 

lexemas, 

prefixos e 

sufixos de 

orixe latina 

e grega. 

o B6.4. 

Recoñecer a 

presenza de 

latinismos e 

helenismos na 

linguaxe 

científica e na 

fala culta, e 

deducir o seu 

significado a 

partir dos 

correspondente

s termos latinos 

e gregos. 

o LA2B6.4.1. 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. 

o CCL 

o CCEC 

 C 



d. Criterios para a acreditación de coñecementos previos 

Para cursar a materia de Latín II é preciso acreditar os coñecementos dos contidos de 

Latín I. No caso de que o alumno non cursara dita materia, deberá matricularse dela 

como materia pendente e  será avaliado do mesmo xeito ca o alumno que a cursara e a 

teña pendente. 

e. Avaliación (se o modelo de exame da ABAU se adapta ao currículo) 

i. Instrumentos 

Faranse 2 exames escritos por avaliación (o exame pode ser presencial ou 

telemático no caso de que se suspenda a actividade lectiva presencial) coa 

puntuación máxima de 9. 

Nos exames por videoconferencia é obrigatorio que o alumno teña 

SEMPRE a cámara e o micrófono acesos. A profesora pode empregar 

programas de monitorización dos exames ou substituír os exames escritos 

por exames individuais orais.  

 

As rúbricas para todas as probas son: 

APARTADO A (5): Analise morfosintáctica e tradución coa axuda dun dicionario 

(BOX ILUSTRADO) dun texto de dificultade progresiva. No último trimestre pode 

conter calquera elemento gramatical. 

 

RÚBRICAS 

Coñece a morfoloxía 

Analiza sintácticamente 

Traduce correctamente 

A avaliación deste apartado é continua, polo que non se farán exames de recuperación.  
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APARTADO B (2): Traducir sen dicionario-o alumno deberá coñecer un vocabulario 

ou deducilo do contexto ou pola pervivencia- . Deberá identificar autor, xénero, 

características xenéricas e pervivencia do xénero, o autor e a obra. 

RÚBRICAS 

Traduce (libre, literaria ou literalmente) 

Identifica as características xenéricas, da obra e o autor, e a súa pervivencia. 

 

APARTADO C (PM 1):  

Identificar patrimoniais, cultas e semicultas e explicar a evolución fonética e semántica 

ao galego e castelán e 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. 

RÚBRICAS 

Explica a evolución fonética patrimonial e culta e semántica. 

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. 

APARTADO D (PM 1) : Explicar e empregar na lingua propia e no contexto axeitado 

locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe literaria, xurídica, 

filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica. 

RUBRICAS 

Explica do significado literal do latinismo e o contexto no que se creou 

Coñece o uso actual do latinismo 

Usa o latinismo no contexto axeitado 

Duración da proba: A + C (45 min.) B+D (45 min.) 
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Rexistro de aula (peso na cualificación: 10% ) (D) As actividades poden facerse na 

aula ou online,  no caso de que se suspenda a actividade lectiva presencial. 

 O alumno debe analizar morfosintácticamente e traducir cinco textos ( mesma 

dificultade dos traballados na clase e dunha extensión máxima de 4 liñas) e 

entregarlos á profesora para a súa corrección (indicar día).  

 Valorarase o esforzo (o,2) e o resultado (terase en conta a progresión) (0,8).  

ii. Elaboración da nota media 

A cualificación das avaliacións trimestrais será a media dos dous exames. No caso de 

que a media aritmética sexa inferior a 50 décimas, redondearase sempre a nota á 

unidade inferior. No caso de que sexa superior a 50 décimas redondearase á unidade 

superior, só no caso de que todas as notas de clase sexan boas (traballo na aula, deberes, 

comportamento e asistencia). 

iii. Recuperación de partes 

A avaliación de todos os apartados é continua.  

iv. Cualificación final 

A cualificación final será a media aritmética dos dous exames do último trimestre.  

No caso de que a media aritmética teña 50 ou máis décimas redondearase á unidade 

superior, só no caso de que as notas de clase sexan boas (traballo na aula, deberes, 

comportamento e asistencia). 

v. Avaliacion do alumnado coa materia pendente do curso 

anterior 

 

 O coñecemento dos bloques 1, 3, 4, 5 e 6 son imprescindibles para seguir con 

aproveitamento as clases de Latín II polo que serán avaliados no 1º trimestre cunha 

proba escrita coas seguintes características: 

 Realizarase en horario de tarde. 

 A data límite para a súa realización será o 30 de outubro. 
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 A puntuación máxima será de 7. 

 O exame consistirá nunha tradución e análise morfosintáctica dun texto coas 

características morfosintácticas que esixe o curriculum da materia. O alumno ten 

que coñecer un vocabulario básico  e ser quen de inferir o significado de novas 

palabras axudándose do contexto e/ou relacionando a palabra con outras da mesma 

familia ou campo léxico e/ou pola pervivencia da palabra nas nosas linguas.  

RÚBRICAS (todas teñen o mesmo valor) 

Coñece a morfoloxía 

Analiza sintácticamente 

Coñece o vocabulario esixido e infire novos significados. Traduce correctamente a galego ou castelán. 

N.B.:O alumno que non acadara a cualificación mínima esixida,  e todo aquel que así o 

desexe para mellorar a cualificación final,  fará unha segunda proba sobre os mesmos 

contidos e coas mesmas características antes do 30 de novembro. 

 Os contidos do bloque 7 serán avaliados con unha proba escrita coas seguintes 

características: 

 Data límite: 30 de xaneiro 

 Puntuación máxima: 2 

 Terá dúas partes: un exercicio de evolución e pervivencia do léxico (PM 1) e un 

exercicio de latinismos de uso frecuente (PM 1) 

  Os contidos dos bloques 2 e 5 serán avaliados coa realización  dunha proba 

escrita tipo test antes do 28 de febreiro. Puntuación máxima: 1 punto 

 

vi. Avaliación extraordinaria do alumnado coa materia pendente 

do curso anterior que debe facer a proba extraordinaria de 

maio  

No caso de que, realizadas todas as probas, o alumno non acade a puntuación mínima de 

5 ou, tendo o 5, non acadou na primeira proba a puntuación mínima de 2, deberá 
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concorrer á proba extraordinaria de maio cunha duración de 90 minutos e coas seguintes 

partes: 

APARTADO A (PM 6): Tradución e análise morfosintáctica dun texto coas 

características morfosintácticas que esixe o curriculum da materia. O alumno ten que 

coñecer un vocabulario básico  e ser quen de inferir o significado de novas palabras 

axudándose do contexto e/ou relacionando a palabra con outras da mesma familia ou 

campo léxico e/ou pola pervivencia da palabra nas nosas linguas.  

RÚBRICAS 

Coñece a gramática 

Analiza sintácticamente 

Coñece o vocabulario esixido e infire novos significados 

Traduce correctamente a galego ou castelán. 

APARTADO B (PM 1.5):Preguntas teóricas sobre os contidos de cultura e historia. 

RUBRICAS PARA CADA PREGUNTA 

Trata o contido coa amplitude requerida, puntuación, presentación e ortografía correcta. 

APARTADO C (PM 1.5):Explicar a evolución patrimonial e culta e/ou recoñecer 

prefixos e sufixos de orixe latina. 

RÚBRICAS 

Explica a evolución patrimonial e culta 

Recoñece sufixos e prefixos de orixe latina e coñece o seu significado.  

APARTADO D (PM 1) : Explicar o significado de locucións latinas de uso actual e ou 

saber empregalas no seu contexto adecuado. 

RUBRICAS PARA CADA LATINISMO 

Explica do significado literal do latinismo e o contexto no que se creou 
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Coñece o uso actual do latinismo 

Usa o latinismo no contexto axeitado 

No caso de que a cifra resultante teña décimas, redondearase sempre á unidade inferior. 

vii. Avaliación extraordinaria  

O exame ten unha duración máxima de 90 minutos. 

APARTADO A (4): Analise morfosintáctica e tradución coa axuda dun dicionario (tipo 

BOX)dun texto coas características morfostintácticas que esixe o currículo.  

RÚBRICAS 

Coñece a morfoloxia 

Analiza sintácticamente 

Traduce correctamente 

APARTADO B (3): Traducir (sen dicionario-o alumno deberá coñecer un vocabulario 

ou deducilo do contexto ou pola pervivencia ) e facer análise lingüística, literaria e 

histórica dun texto latino orixinal. Identificar autor, xénero, características xenéricas e 

pervivencia do xénero, o autor e a obra. 

RÚBRICAS 

Traduce (libre, literaria ou literalmente) 

Identifica as características xenéricas, da obra e o autor e explica a pervivencia 

APARTADO C (PM 1.5):  

Identificar patrimoniais, cultas e semicultas e explicar a evolución fonética e semántica 

ao galego e castelán e 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. 

RÚBRICAS 
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Explica a evolución fonética patrimonial e culta e semántica. 

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. 

APARTADO D (PM 1.5) : Explicar e empregar na lingua propia e no contexto axeitado 

locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe literaria, xurídica, 

filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica. 

RUBRICAS 

Explica do significado literal do latinismo e o contexto no que se creou 

Coñece o uso actual do latinismo 

Usa o latinismo no contexto axeitado 

 No caso de que a cifra resultante teña décimas, redondearase á unidade superior se ten 

50 décimas ou maís no caso de que as otas de aula sexan boas e, se ten menos de 50 

décimas, á unidade inferior. 

NOTA IMPORTANTE RESPECTO ÁS PROBAS DE AVALIACIÓN: 

O alumno que en calquera das probas de avaliación sexa sorprendido copiando 

por calquera medio terá nesa proba a cualificación de 0. 

 

f. Avaliación (se o modelo de exame da ABAU non cambia respecto aos 

cursos anteriores) 

i. Instrumentos 

Faranse 2 exames escritos por trimestre coa puntuación máxima de 9.  

APARTADOS DE CADA EXAME:  

APARTADO A (P.M.6) 
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Análise morfosintáctica e tradución dun texto (pode ser de Eutropio ou Fedro) coa 

axuda dun dicionario (Vox Ilustrado).  

Os 3 estándares (morfoloxía, sintaxe e tradución) teñen a mesma ponderación na 

cualificación global.  

APARTADO B (P.M 1.5) 

Descrición das características principais dos xéneros literarios latinos e explicación dos 

autores e obras representativas. 

APARTADO C (P.M. 1,5- 0,5 CADA CUESTIÓN-) 

 Explicación de procedementos de derivación e composición productivos no latín 

e dos seus resultados no galego ou castelán
4
.  

 Explicación etimolóxica de topónimos (relación CIUG). Nos 2 exames da 3ª 

avaliación esixirase o coñecemento de todos os topónimos da relación.  

 Explicar e empregar na lingua propia e no contexto axeitado expresións latinas 

(relación CIUG). Esixirase o coñecemento de todos os que figuran na relación 

nos exames do último trimestre. 

A duración da proba na que se avaliará o apartado A será de 45 minutos.  

A duración da proba na que se avaliarán os apartados B e C será de 45 minutos. 

O 10% da cualificación é a media matemática de todas as probas de avaliación sobre 

calquera dos contidos da materia que se fagan de xeito imprevisto ao longo do trimestre 

(avaliacións trimestrais) e ao longo do curso (avaliación final). 

Este modelo é de aplicación no exame da proba extraordinaria de setembro coas 

seguintes modificacións: 

APARTADO A (P.M.7) 

APARTADO B (P.M 1.5) 

APARTADO C (P.M. 1,5- 0,5 CADA CUESTIÓN-) 

                                                           
4
 Se nalgún exame non se inclúe este apartado cada unha das outras cuestión terá unha puntuación 

máxima de 0,75.  
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A duración da proba extraordinaria de setembro será de 90 minutos.  

En calquera caso o modelo de exame adaptarase ao proposto pola CIUG para a ABAU, 

polo que de non coincidir con ningún dos indicados neste documento farase unha 

ADDENDA para recoller as modificacións.  

  

Lugo, 15 de setembro do 2022 

A xefa do departamento,  

Asdo.. Ana María Rico Gómez 


