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1 INTRODUCIÓN
O Latín é unha materia troncal do bloque de ensinanzas académicas de 4º ESO, que
prepara para a modalidade de Humanidades do Bacharelato, da que é igualmente materia
troncal nos dous cursos.
O Latín contribúe plenamente a acadar os fins da ESO: a adquisición dos elementos
básicos da cultura, o desenvolvemento de hábitos de estudio e traballo, a preparación para os
estudios posteriores e para a vida laboral, a formación para o exercicio dos dereitos e obrigas
coma cidadáns, a valoración e respecto das diferencias, o fortalecemento das capacidades
afectivas, a correcta expresión plurilingüe, o coñecemento e valoración do patrimonio
cultural (cf. DECRETO 86/2015, art. 9).
O estudio do Latín no Bacharelato implica o recoñecemento de que proporciona unha
formación específica, madureza intelectual e humana, coñecementos e habilidades para
desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e
competencia, e capacita ao alumnado para acceder á educación superior. Esta é a finalidade
do Bacharelato (cf. DECRETO 86/2015, art. 25).
O estudio da lingua latina ofrece unha sólida base para o perfeccionamento no
manexo das outras linguas que utiliza o discente, así como un coñecemento máis profundo
da nosa cultura occidental, da que a clásica é o berce. Ámbalas facetas, a lingüística e a
cultural, son recoñecidas como inseparables e complementarias para poder apreciar a
importancia do legado latino (cf. DECRETO 86/2015, Latín, Introdución).
O estudio do Latín no ESO fai fincapé na importancia da lingua e da cultura latinas
en tanto que orixe e fundamento das linguas neolatinas e da cultura occidental, perspectiva
que se ve completada no Bacharelato coa profundización nunha lingua moi presente nas que
son obxecto de estudio para os discentes.

2

REFERENCIAS NORMATIVAS

 Orde do 1 de febreiro de 1995 pola que se publica o catálogo de materias
optativas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de
Galicia, se establece o currículo destas materias e se regula a súa oferta.
 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.
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 Orden ECD/65/2015, del 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
 Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre
configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de
educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa
oferta.
 Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas
disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria
Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de
régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de
los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria.
 Orde do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre
configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de
educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa
oferta.
 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
 Resolución do 9 xuño da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a adopción das medidas
necesarias para a aplicación do disposto no Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño,
polo que se regulan as condicións para a obtención do título de Graduado en
Educación Secundaria Obrigatoria.
 Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o
desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
 Orde do 7 de agosto de 2018 pola que se amplía a relación de materias de libre
configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de
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educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa
oferta.
 ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o
curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade
Autónoma de Galicia.
 Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se
deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da
Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da
educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e
do bacharelato.
 Real Decreto do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e
Formación Profesional, pola que se ditan instrucciones para o desenvolvemento
das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria
obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22.
 Lei Orgánica 3/ 2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de educación.
 ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á
obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das
cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título
académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación
secundaria obrigatoria e bacharelato.
 ORDE do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011,do 7
de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas
establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 ORDE do 25 de xaneiro 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas
ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de
bacharelato no sistema educativo de Galicia.
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CONTEXTUALIZACIÓN

CENTRO
Situación e características
O IES “A Xunqueira 1” está situado na rúa Alexandre Bóveda de Pontevedra,
dividido en dous edificios que albergan, respectivamente, o pavillón deportivo e as restantes
dependencias. Encóntrase nunha zona estudiantil, a carón doutros centros de primaria e
secundaria, facultades do Campus de Pontevedra, CEFORE e Escola Oficial de Idiomas.
Polas súas características xeográficas e sociais, pode incluírse na categoría de
“centros de carácter periférico mixto”, i.e., está situado nun ensanche escolar da cidade
próximo ao mundo rural circundante. O seu alumnado procede, nun sesenta por cento, das
parroquias rurais do municipio e das áreas rurais da periferia; nun trinta por cento, da banda
suburbana de Pontevedra; e, nun dez por cento, das zonas residenciais da cidade, que posúen
un nivel socioeconómico distinto ao das áreas anteriores.
Centros adscritos
É un centro de titularidade pública, ao que na actualidade áchanse adscritos os
colexios de Educación Primaria “A Xunqueira I”, en Pontevedra, “Pedro Antonio Cerviño”,
en Campo Lameiro, “San Benito de Lérez”, en Lérez, e “Parada”, en Campañó.

Ensinanzas que imparte
Impártense os catro cursos da ESO, as tres especialidades de Bacharelato e o CM de
Laboratorio. É o único centro da zona co Bacharelato de Arte e cunha Orquestra e Coro de
afamada reputación.
Conta cunha longa traxectoria de participación en programas (PROA, Plan ValoraIgualdade, Comenius, Contrato-Programa…) e en actividades innovadoras (seccións
bilingües, programa CUALE, obradoiros de corresponsabilidade, equipo de mediación,
programa TEI…) e de intercambios europeos.

ALUMNADO
Características
O centro responde a un entorno socioeconómico e cultural fundamentalmente
mediobaixo, no que predominan as familias con estudios primarios e pertencentes a un
medio rural, polo que a maioría do alumnado utiliza transporte para asistir ás clases. Hai
tamén alumnos que están nun centro de acollida e familias inmigrantes. Atendendo ás
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profesións dos pais e das nais, predominan os dedicados a profesións do ámbito manualasalariado; abonda menos o funcionariado e só unha pequena cantidade son profesionais
liberais. É de subliñar a elevada porcentaxe de nais que son amas de casa. Isto vai marcar,
dalgún xeito, as posibilidades de uso dos materiais e das ferramentas de traballo, pois non
sempre hai internet nas casas, co que o uso das plataformas TICs adoita ser limitado.
Alumnado inmigrante
Unha parte do alumnado naceu fóra de España, o que reflicte o elevado número de
inmigrantes que acoden ás súas aulas, pertencente a países distintos. Isto determina que a
barreira idiomática á hora de integrar sexa complicada, por ser alumnado procedente de
países non sempre con dominio do castelán ou o portugués. Neste senso, o estudio do Latín,
que ten que incidir sobre todo na competencia en comunicación lingüística, deberá
fomentala especialmente nas linguas instrumentais dos discentes.
Alumnado con NEE
Hai un número importante de alumnos con NEE que precisan de reforzo ou apoio
pedagóxico en 1º e 2º ESO.
En 4º ESO e 1º BAC detéctanse carencias en morfoloxía, sintaxe e vocabulario nas
linguas instrumentais dos alumnos, que vai contribuir a paliar o estudio máis en
profundidade das estruturas lingüísticas do latín, a partir e en comparación coas linguas
instrumentais.
Dadas as características particulares do noso centro, que recolle alumnado de moi
distintas procedencias, é de vital importancia o traballo pola integración e pola convivencia.
Sen seren os alumnos especialmente conflitivos, neste centro consideramos como
necesidade prioritaria a mellora da convivencia e do clima de aula, como un elemento
esencial para conquerir un proceso de ensino-aprendizaxe máis eficaz e eficiente, mais
tamén para formar persoas capaces de convivir pacífica, solidaria e cooperativamente. A
prol destes obxectivos levamos varios anos traballando, conscientes de que os logros na
mellora da convivencia só poderán verse a medio e longo prazo. Por outra banda, cada ano
detectamos máis casos de conflitos entre discentes que veñen enquistados desde os
derradeiros anos da Primaria. Ademais de realizar actividades extraescolares e
complementarias -se a situación de pandemia o permite-, que axudan a desenvolver as
distintas competencias básicas, e dun xeito especial as sociais e cívicas, co fomento da
cohesión grupal, propoñémonos traballar o desenvolvemento das habilidades sociais do
alumnado nas sesións de titoría presencial e a resolución pacífica dos conflitos a través da
mediación e da titoría entre iguais. Desde este departamento queremos colaborar á mellora
do clima de aula co fomento do traballo cooperativo.
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O DEPARTAMENTO
O Departamento de Latín é unipersoal, formado polo profesor Juan Carlos López
Longoria, que imparte a materia a cadanseu grupo de Latín de 4º ESO e 1º e 2º BAC.
Ó docente deste departamento estanlle encomendadas a matería de Lingua e Literatura
Castelá, pertecente ó Departamento homónimo, que imparte en dous grupos de 1º da ESO,
sendo agrupamento un deles.
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CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS
COMPETENCIAS CLAVE
PERFIL COMPETENCIAL PRIORITARIO DE 4º ESO

CC

ESTÁNDARES
4º-LAB.1.5.1 - Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en relación co termo
de orixe.
4º-LAB.1.6.1 - Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán aplicando as regras fonéticas de
evolución.
4º-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.
4º-LAB3.2.1 - Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten identificalas e define
criterios para clasificalas.

CAA

4º-LAB3.3.1 - Define o concepto de declinación e conxugación.
4º-LAB3.5.1 - Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os verbos segundo a súa conxugación a
partir do seu enunciado.
4º-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.
4º-LAB3.6.3 - Identifica formas non persoais do verbo, como o infinitivo de presente activo e o participio de
perfecto.
4º-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.
4º-LAB6.3.1 - Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información que proporcionan,
para traducir pequenos textos.
4º-LAB7.1.1 - Deduce o significado de termos latinos non estudados, partindo do contexto ou de palabras da
lingua propia.
4º-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

4º-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.
4º-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.
4º-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.
4º-LAB7.1.2 - Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.
4º-LAB2.3.1 - Le en voz alta textos latinos de certa extensión coa pronuncia correcta.

CCL

4º-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.
4º-LAB3.4.2 - Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra o
paradigma de flexión correspondente.
4º-LAB3.5.2 - Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de paradigmas regulares
e recoñece a partir destas os modelos de conxugación.
4º-LAB3.6.2 - Cambia de voz as formas dos tempos verbais do presente, pretérito imperfecto, futuro
imperfecto e pretérito perfecto de indicativo.
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ESTÁNDARES
4º-LAB3.6.4 - Traduce correctamente ao galego e ao castelán diferentes formas verbais latinas.
4º-LAB4.2.2 - Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos textos e redacta en lingua
latina pequenas frases, onde practica o seu uso.
4º-LAB4.3.1 - Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua latina pequenas
frases, onde practica o seu uso.
4º-LAB4.4.1 - Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas características.
4º-LAB4.5.1 - Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións simples.
4º-LAB4.6.1 - Recoñece, dentro de frases e textos sinxelos, as construcións de infinitivo e participio máis
transparentes, e analízaas e tradúceas correctamente.
4º-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.
4º-LAB6.2.1 - Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global, relacionando
estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece.
4º-LAB6.5.1 - Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto.
4º-LAB6.6.1 - Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema previamente acordado.
4º-LAB7.3.1 - Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica a partir desta o
seu significado.
4º-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.

CCEC

4º-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.
4º-LAB2.1.1 - Recoñece diferentes tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa función.
4º-LAB5.1.2 - Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período histórico correspondente.
4º-LAB6.4.1 - Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturais presentes nos textos
seleccionados, aplicando para iso os coñecementos adquiridos previamente nesta ou noutras materias.
4º-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.

CMCT

4º-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.
4º-LAB5.1.3 - Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos salientables,
consultando diferentes fontes de información.
4º-LAB6.4.2 - Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema principal e
distinguindo as súas partes.
4º-LAB7.2.1 - Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu mantemento na propia
lingua.

CSIEE

4º-LAB5.2.1 - Describe os trazos esenciais que caracterizan as sucesivas formas de organización do sistema
político romano.
4º-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.
4º-LAB5.7.1 - Describe as características dos tipos de espectáculos públicos celebrados no teatro, no circo e
no anfiteatro, valora o seu mantemento no mundo actual e sitúa nun mapa os teatros, os circos e os
anfiteatros conservados máis importantes.
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ESTÁNDARES
4º-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.
4º-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

4º-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.
4º-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 súas principais consecuencias.
4º-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.
4º-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.
4º-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.

PERFIL COMPETENCIAL PRIORITARIO DE 1º BAC
CC

ESTÁNDARES
1º-LA1B1.5.1 - Distingue e delimita as etapas do latín, recoñece e distingue a partir do étimo latino
cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, e explica as evolucións que se producen nun caso e no
outro.
1º-LA1B1.6.1 - 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.
1º-LA1B2.2.1 - Explica a orixe do alfabeto latino, e a evolución e a adaptación dos signos do alfabeto grego.
1º-LA1B3.2.1 - Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten identificalas e define
criterios para clasificalas.

CA
A

1º-LA1B3.3.1 - Declina e/ou conxuga correctamente palabras propostas segundo a súa categoría, explicando e
ilustrando con exemplos as características que diferencian os conceptos de declinación e conxugación.
1º-LA1B3.5.1 - Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu enunciado e describe os trazos
polos que se recoñecen os modelos de flexión verbal.
1º-LA1B3.6.1 - Explica o uso dos temas verbais latinos, identificando correctamente as formas derivadas de
cada un.
1º-LA1B3.7.1 - Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, explica os trazos que permiten
identificalas e define criterios para clasificalas.
1º-LA1B4.2.1 - Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal e pronominal
latina, explica as súas funcións dentro da oración e ilustra con exemplos a forma axeitada de traducilos.
1º-LA1B6.3.1 - Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a información
gramatical incluída nos seus manuais e nas súas entradas, e localiza o significado de palabras que entrañen
dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis axeitado para a tradución do texto.
1º-LA1B7.1.1 - Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou de palabras da
lingua propia ou doutras que coñece.

C
D

1º-LA1B1.2.1 - Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as súas familias, e delimita nun
mapa a zona de orixe e as zonas de expansión.
1º-LA1B5.3.1. - Identifica e sinala nun mapa os restos arqueológicos máis salientables da romanización de
Hispania e da Gallaecia, e descobre e relaciona as pezas arqueolóxicas romanas dos museos cos coñecementos
adquiridos.
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1º-LA1B5.5.1 - Identifica os principias deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os
trazos que os caracterizan, os seus atributos e o ámbito de influencia, explica a súa xenealoxía e establece
relacións entre os deuses.
1º-LA1B5.9.1 - Describe as características, os principais elementos e a función das grandes obras públicas
romanas, explicando e ilustrando con exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa
influencia en modelos urbanísticos posteriores.
1º-LA1B7.1.2 - Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.
1º-LA1B7.4.2 - Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica.
1º-LA1B1.5.2 - Coñece exemplos de termos latinos que deron orixe tanto a unha palabra patrimonial como a
un cultismo, e sinala as diferenzas de uso e significado entre ambos.
1º-LA1B2.4.1 - Le con pronuncia e acentuación correctas textos latinos, identificando e reproducindo exemplos
de diferentes tipos de pronuncia.
1º-LA1B3.4.1 - Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en latín, distinguíndoos a
partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa categoría e a súa declinación.
1º-LA1B3.4.2 - Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra o
paradigma de flexión correspondente.
1º-LA1B3.5.2 - Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de paradigmas regulares e
recoñece a partir destas os modelos de conxugación.
1º-LA1B3.5.3 - Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa e pasiva, aplicando correctamente os
paradigmas correspondentes.
1º-LA1B3.6.2 - Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando con seguridade os formantes que
expresan este accidente verbal.
1º-LA1B3.8.1 - Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e compara os tempos e
os modos verbais presentes no latín cos do galego e os do castelán.

CCL

1º-LA1B4.3.1 - Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua latina pequenas
frases, onde practica o seu uso.
1º-LA1B4.4.1 - Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica e explica en cada caso as súas
características
1º-LA1B4.5.1 - Distingue as oracións simples das compostas e, dentro destas últimas, as coordinadas das
subordinadas, os seus tipos e os nexos que as caracterizan, e sinala exemplos que expliquen en cada caso as
súas características.
1º-LA1B4.6.1 - Identifica as funcións que realizan as formas non persoais (infinitivo e participio) dentro da
oración e compara exemplos do seu uso.
1º-LA1B4.7.1 - Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de infinitivo e participio máis
frecuentes, en relación con construcións análogas noutras linguas que coñece.
1º-LA1B6.1.1 - Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica de textos de
dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa tradución ou retroversión.
1º-LA1B6.2.1 - Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, relacionando
estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece.
1º-LA1B6.5.1 - Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto.
1º-LA1B6.6.1 - Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema previamente acordado.
1º-LA1B7.3.1 - Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos latinos.
1º-LA1B7.4.1 - Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica a partir desta o
seu significado.

CCE
C

1º-LA1B7.5.1.-Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe empregalas no seu
contexto adecuado cando se expresa na súa propia lingua.
1º-LA1B1.1.1 - Localiza nun mapa o marco xeográfico da lingua latina e a súa expansión, delimitando os
seus ámbitos de influencia e colocando con precisión puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos
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coñecidos pola súa relevancia histórica.

1º-LA1B2.1.1 - Recoñece tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa función, e describe os
trazos que distinguen uns dos outros.
1º-LA1B5.1.1. Describe o marco histórico en que xorde e se desenvolve a civilización romana, sinala períodos
dentro del e identifica en cada un as conexións máis importantes que presentan con outras civilizacións.
1º-LA1B5.5.2 - Identifica deuses, semideuses e heroes dentro do imaxinario mítico, e explica os principais
aspectos que diferencian uns dos outros.
1º-LA1B5.6.1. - Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa cultura,
analizando a influencia da tradición clásica neste fenómeno, sinalando as semellanzas e as principais diferentas
entre ambos tratamentos, e asociándoas a outros trazos culturais propios de cada época.
1º-LA1B5.6.2. - Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos e as lendas da antiguüidade clásica e os
pertencentes a outras culturas, comparando o seu tratamento na literatura ou na tradición relixiosa, e
valorando a súa influenza na arte e na literatura posterior a través de exemplos.
1º-LA1B5.8.1. Describe as principias manifestacións escultóricas e pictóricas da arte romana, identificando a
partir de elementos concretos o seu estilo e a súa cronoloxía aproximada.
1º-LA1B6.4.1 - Realiza comentarios sobre os principais trazos dos textos seleccionados e sobre os aspectos
culturais presentes neles, aplicando para iso os coñecementos adquiridos previamente nesta ou noutras
materias.
1º-LA1B1.5.3. Demostra a presenza do latín no século XXI en campos como a ciencia, a cultura, a publicidade,
os medios de comunicación, internet e as redes sociais.

CMCT

1º-LA1B3.1.1 - 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.
1º-LA1B4.1.1 - Analiza morfoloxicamente e sintacticamente frases e textos de dificultade graduada,
identificando correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e explicando as
funcións que realizan na oración.
1º-LA1B5.1.4 - Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos salientables,
consultando diferentes fontes de información.
1º-LA1B6.4.2 - Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema principal e
distinguindo as súas partes.

CSIEE

1º-LA1B7.2.1 - Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu mantemento na propia
lingua.

1º-LA1B5.4.1 - Describe os elementos que caracterizan as sucesivas formas de organización do sistema político
romano.
1º-LA1B5.4.2 - Describe a organización e a evolución da sociedade romana, explicando as características das
clases sociais e os papeis asignados a cada unha, relacionando estes aspectos cos valores cívicos existentes na
época e comparándoos cos actuais.
1º-LA1B1.3.1 - 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

1º-LA1B1.4.1 - Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola súa orixe romances e non
romances, localiza nun mapa as zonas onde se utilizan, delimita o marco xeográfico das linguas romances
faladas no mundo e recoñece as súas características.
1º-LA1B5.1.2 - Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os seus trazos esenciais e as
circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.
1º-LA1B5.1.5 - Describe os principias fitos históricos e os aspectos máis significativos da civilización latina, e
analiza a súa influencia no devir histórico posterior.
1º-LA1B5.2.1 - Explica a romanización de Hispania e da Gallaecia, describe as súas causas e delimita as súas
fases.
1º-LA1B5.2.2 - Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que caracterizan o proceso
da romanización de Hispania e da Gallaecia, e sinala a súa influencia na historia posterior.
1º-LA1B5.7.1 - Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, explicando os trazos que lles son
propios, e describe as principais características dos ritos funerarios romanos, distinguindo as semellanzas e as
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diferenzas que presentan cos de hoxe en día.
1º-LA1B5.10.1 - Enumera os elementos que compoñen a estrutura do exército romano e explica o seu
funcionamento, atendendo á súa evolución ao longo dos períodos históricos.

PERFIL COMPETENCIAL PRIORITARIO DE 2º BAC
CC

ESTÁNDARES

CAA

2º-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.
2º-LA2B2.1.1 - Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen.
2º-LA2B5.3.1 - Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos e literarios
de textos.
2º-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.

CD

2º-LA2B4.3.2 - Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no seu contexto cultural, e cita
e explica as súas obras máis coñecidas.
2º-LA2B5.2.1 - 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.
2º-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.
2º-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.
2º-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.
2º-LA2B2.4.2 - Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina para realizar
traducións e retroversións, axudándose do dicionario.
2º-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.
2º-LA2B2.5.2 - Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar traducións e
retroversións, axudándose do dicionario.
2º-LA2B3.1.1 - Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto para efectuar
correctamente a súa tradución.

CCL

2º-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.
2º-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.
2º-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.
2º-LA2B3.5.1 - Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas correctamente e explica
as súas funcións.
2º-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.
2º-LA2B5.1.1 - Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos para efectuar
correctamente a súa tradución.
2º-LA2B5.5.1 - Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do texto.
2º-LA2B6.1.1 - Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos correctamente
ao galego e ao castelán.
2º-LA2B6.2.2 - Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico común e especializado do
galego e do castelán.

EC

CC

2º-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, médica e científica.
2º-LA2B4.1.1 - Nomea os aspectos máis salientables referentes á transmisión dos textos clásicos ao longo do
tempo.
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2º-LA2B4.2.1 - Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica e sinala a súa
presenza en textos propostos.
LA2B6.4.1. Recoñece e explica o significado dos helenismos e doslatinismos máis frecuentes utilizadosno
léxico das linguas faladasen España, e explica o seusignificado a partir do termo deorixe.

CMCT

2º-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.
2º-LA2B2.3.1 - Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica correctamente os
seus formantes e sinala o seu enunciado.
2º-LA2B4.3.1 - Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos relacionados coa
literatura latina.

CSC

2º-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.
2º-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.
2º-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.

5

OBXECTIVOS

É o obxectivo primordial do centro en xeral e deste departamento en particular, o
desenvolvemento harmónico das dimensións física, intelectual, emocional e afectiva, ética e
social do alumnado. Este obxectivo está en relación co principal do estudio do Latín no
ensino secundario, o desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado,
entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. No
ESO introducirase ao alumnado no coñecemento dos aspectos esenciais da lingua e cultura
latinas e farase fincapé no seu papel de orixe e fundamento das linguas romances e da
cultura occidental. O estudio máis en profundidade da lingua no bacharelato axudará a
capacitar ao alumnado para o acceso á educación superior.

OBXECTIVOS DO LATÍN EN 4º ESO
Para contribuir a estes obxectivos xerais, o Latín de 4º ESO tentará desenvolver os
seguintes particulares:
a)

Comprender textos latinos en contextos onde o sentido sexa facilmente deducible.

Este obxectivo contribúe a desenvolver os obxectivos h), i), ñ) da E.S.O.
b) Identificar e relacionar elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua latina
que permitan a análise e a tradución de textos sinxelos. Este obxectivo contribúe a
desenvolver os obxectivos f), h), i), ñ), o) da E.S.O.
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Desenvolver os hábitos de organización, traballo e disciplina no estudio a partir dos

mecanismos de estruturación mental que implica o proceso de análise e tradución de
textos latinos. Este obxectivo contribúe a desenvolver os obxectivos b), e), f), g) da
E.S.O.
d) Mellorar a lectura comprensiva e a expresión oral e escrita mediante o coñecemento
do vocabulario e as estruturas gramaticais latinas. Este obxectivo contribúe a
desenvolver os obxectivos h), i) da E.S.O.
e)

Coñecer a orixe e evolución das linguas romances para valorar os trazos comúns e a

diversidade lingüística como mostra da riqueza cultural dos pobos de Europa. Este
obxectivo contribúe a desenvolver os obxectivos a), l), ñ), o) da E.S.O.
f)

Utilizar as regras fundamentais de evolución fonética do latín ás linguas romances e

identificar palabras patrimoniais, cultismos e expresións latinas en diferentes contextos
lingüísticos. Este obxectivo contribúe a desenvolver os obxectivos h), i), ñ), o) da
E.S.O.
g) Entender o significado do léxico común de orixe grecolatina da propia lingua e
comprender vocabulario culto, científico e técnico a partir dos seus compoñentes
etimolóxicos. Este obxectivo contribúe a desenvolver o obxectivo f) da E.S.O.
h) Reflexionar sobre os elementos formais e as estruturas lingüísticas das linguas
romances coñecidas polo alumno, a través da comparación co latín, modelo de lingua
flexiva. Este obxectivo contribúe a desenvolver os obxectivos f), h), i), o) da E.S.O.
i)

Coñecer os aspectos relevantes da cultura e da civilización romanas, utilizando
diversas fontes de información e diferentes soportes, para identificar e valorar a súa
continuidade no noso patrimonio cultural, artístico e institucional. Este obxectivo
contribúe a desenvolver os obxectivos a), b), c), d), e), l), m), n) da E.S.O.

OBXECTIVOS DO LATÍN NO BACHARELATO
O Latín de 1º BAC tentará desenvolver os seguintes obxectivos particulares:
a)

Iniciarse na lectura, interpretación e tradución de textos de dificultade progresiva,
utilizando, para este fin, o coñecemento dos elementos morfolóxicos, sintácticos e
léxicos básicos da lingua latina. Este obxectivo contribúe a desenvolver os
obxectivos d), e), f), i) do Bacharelato.

b) Reflexionar sobre os elementos substanciais que conforman as linguas e recoñecer
IES A Xunqueira I
Pontevedra
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compoñentes significativos da flexión nominal, pronominal e verbal latina nas
linguas modernas derivadas do latín ou influídas por el. Este obxectivo contribúe a
desenvolver os obxectivos e), f) i) do Bacharelato.
c)

Achegarse a textos latinos diversos, orixinais, adaptados e traducidos, mediante unha
lectura comprensiva e distinguir as súas características esenciais e o xénero literario
ao que pertencen. Este obxectivo contribúe a desenvolver os obxectivos d), i), n) do
Bacharelato.

d) Recoñecer elementos da lingua latina que evolucionaron ou que permanecen nas
nosas linguas e aprecialos como clave para a súa interpretación. Este obxectivo
contribúe a desenvolver os obxectivos e), f) do Bacharelato.
e)

Buscar información sobre aspectos relevantes da civilización romana, indagando en
documentos e en fontes variadas, analizalos criticamente e constatar a súa presenza
ao longo da historia.Este obxectivo contribúe a desenvolver os obxectivos a), b), c),
g), h) l), m) do Bacharelato.

f)

Identificar e valorar as principais achegas da civilización romana no noso contorno e
apreciar a lingua latina como instrumento transmisor de cultura. Este obxectivo
contribúe a desenvolver os obxectivos a), b), h), n), p) do Bacharelato.

g) Valorar a contribución do mundo romano na súa calidade de sistema integrador de
diferentes correntes de pensamento e actitudes, éticas e estéticas, que conforman o
ámbito cultural europeo. Este obxectivo contribúe a desenvolver os obxectivos a), c),
h), l), m), n), ñ), o) do Bacharelato.

IES A Xunqueira I
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CONCRECIÓNS PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE
CONCRECIÓNS PARA 4º ESO

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN
Procedemento e instrumento

Peso

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo para superar o estándard

C.C. do
estándard

TRIMESTRES
T1

T2

T3

4º-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.

Compara a organización da sociedade
romana e os seus valores cívicos cos
actuais.

CSIEE CSC
CCEC CCL

x

X

X

4º-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.

Diferencia e explica os trazos identificativos
do Panteón e dalgúns outros deuses,
semideuses e heores da mitoloxía clásica e
valora os seus significados.

CCEC CCL
CD

X

X

X

4º-LAB5.6.1-Distingue e describe o modo de vida en Compara a organización da vida privada
Roma no ámbito privado, analizando os tipos de
romana coa actual.
vivenda, alimentación, vestimenta e coidado persoal
e contrástaos cos da actualidade.

CD CCEC
CSC CCL
CSIEE CCL
CAA

X

X

X

Sinala sobre un mapa o marco xeográfico
no que se sitúa o latín, delimitando o seu
ámbito de influencia e situando con
precisión puntos xeográficos, cidades ou
restos arqueolóxicos coñecidos pola súa
relevancia histórica.

CMCT
CCEC CAA
CD CSC

x

PROCEDEMENTO: Probas
específicas

4º-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.

INSTRUMENTO: Proba aberta /
Resolución de exercicios /
Interpretación de datos

4º-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.

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
CMCT

x

4º-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.

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

x

4º-LAB1.4.1-Identifica as linguas que se falan en
España, diferenciando pola súa orixe as romances e

Identifica as linguas que se falan en
España, diferenciando pola súa orixe as

CSC CAA
CD

x

PROCEDEMENTO: Análise das
producións dos alumnos/as

10%

INSTRUMENTO: Investigacións

70%

IES A Xunqueira I
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CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN
Procedemento e instrumento

PROCEDEMENTO: Probas
específicas
INSTRUMENTO: Proba aberta /
Resolución de exercicios /
Interpretación de datos

Peso

Estándares de aprendizaxe

19

Grao mínimo para superar o estándard

C.C. do
estándard

TRIMESTRES
T1

T2

T3

as non romances, e delimita nun mapa as zonas
onde se utilizan.

romances e as non romances, e delimita
nun mapa as zonas onde se utilizan.

4º-LAB.1.5.1-Identifica e diferencia palabras
patrimoniais, cultismos e semicultismos, en relación
co termo de orixe.

Identifica e diferencia palabras patrimoniais, CCL CAA
cultismos e semicultismos, en relación co
termo de orixe.

X

X

X

4º-LAB.1.6.1-Realiza evolucións de termos latinos
ao galego e ao castelán aplicando as regras
fonéticas de evolución.

Infire evolucións de termos latinos ao
galego e ao castelán aplicando as regras
fonéticas de evolución.

CCL CAA

X

X

X

4º-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.

Clasifica os signos do alfabeto latino e
explica os números romanos.

CAA CD

X

4º-LAB3.4.2-Declina palabras e sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para cada
palabra o paradigma de flexión correspondente.

Analiza morfoloxicamente os sintagmas.

CCL CAA

X

X

X

4º-LAB3.6.1-Identifica correctamente as principais
Analiza morfoloxicamente os verbos.
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

X

X

X

4º-LAB3.6.4-Traduce correctamente ao galego e ao
castelán diferentes formas verbais latinas.

Conecta a forma verbal latina coa
correspondente en galego e castelán.

CCL

X

X

X

4º-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.

Analiza as oracións, explicando as funcións
dos sintagmas que as compoñen.

CMCT

X

X

X

4º-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.

Distingue as etapas da historia de Roma e
define os trazos que as diferencian e as
circunstancias que as orixinan.

CSC CSIEE
CD

X

X

X

4º-LAB5.1.2-Sabe enmarcar determinados feitos
históricos no período histórico correspondente.

Sinala o cando e onde de determinados
feitos históricos e contextualízaos.

CAA CCEC
CSC

X

X

X

IES A Xunqueira I
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CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN
Procedemento e instrumento

Peso

PROCEDEMENTO: Probas
específicas

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo para superar o estándard

C.C. do
estándard

4º-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 súas
principais consecuencias.

Identifica os principais fitos históricos
romanos e asóciaos con outros posteriores.

4º-LAB5.2.1-Describe os trazos esenciais que
caracterizan as sucesivas formas de organización do
sistema político romano.
4º-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.

TRIMESTRES
T1

T2

CSC CCEC
CCL

X

X

X

Describe os elementos que diferencian as
formas de organización política romana.

CSIEE CSC
CCL

X

X

X

Compara a organización da familia romana
e os seus valores cívicos cos actuais.

CSC CCEC
CCL

X

x

4º-LAB5.7.1-Describe as características dos tipos de Describe as características dos espectáculos CSC CSIEE
espectáculos públicos celebrados no teatro, no circo públicos romanos e compáraos cos actuais. CCL CMCT
e no anfiteatro, valora o seu mantemento no mundo
CCEC
actual e sitúa nun mapa os teatros, os circos e os
anfiteatros conservados máis importantes.

INSTRUMENTO: Proba aberta /
Resolución de exercicios /
Interpretación de datos

PROCEDEMENTO: Probas
específicas
5%
INSTRUMENTO: Exposición dun
tema

20

4º-LAB7.2.1-Identifica e explica os principais
prefixos e sufixos, analizando o seu mantemento na
propia lingua.

Explica as palabras en base ao valor dos
prefixos e sufixos.

CMCT CCL

4º-LAB7.3.1-Identifica a etimoloxía de palabras de
léxico común da lingua propia e explica a partir
desta o seu significado.

Explica o significado dun vocablo de léxico
común na lingua vernácula a partir da súa
etimoloxía.

CCL

4º-LAB7.4.1-Coñece o significado das principais
Explica e usa as principais locucións latinas
locucións latinas de uso actual e sabe empregalas no de uso actual.
seu contexto axeitado, cando se expresa na súa
propia lingua.

CD CSC
CCEC CCL

4º-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.

Compara a organización da sociedade
romana e os seus valores cívicos cos
actuais.

CSIEE CSC
CCEC CCL

4º-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.

Diferencia e explica os trazos identificativos
do Panteón e dalgúns outros deuses,
semideuses e heores da mitoloxía clásica e
valora os seus significados.

CCEC CCL
CD

CD CCEC

4º-LAB5.6.1-Distingue e describe o modo de vida en Compara a organización da vida privada

T3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IES A Xunqueira I
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CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN
Procedemento e instrumento

PROCEDEMENTO: Observación
sistemática
INSTRUMENTO: Diario de clase

Peso

10%

Estándares de aprendizaxe

21

Grao mínimo para superar o estándard

C.C. do
estándard

TRIMESTRES
T1

T2

T3

Roma no ámbito privado, analizando os tipos de
romana coa actual.
vivenda, alimentación, vestimenta e coidado persoal
e contrástaos cos da actualidade.

CSC CCL
CSIEE CCL
CAA

4º-LAB2.1.1-Recoñece diferentes tipos de escritura
e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa
función.

Recoñece diferentes tipos de escritura e
clasifícaos consonte á súa natureza e á súa
función.

CD CCEC

X

4º-LAB2.3.1-Le en voz alta textos latinos de certa
extensión coa pronuncia correcta.

Usa os distintos tipos de pronuncia do latín
coa acentuación correcta.

CCL

X

X

X

4º-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.

Separa os lexemas dos morfemas e
identifica os casos e os morfemas verbais.

CMCT CCL

X

X

X

4º-LAB3.2.1-Distingue palabras variables e
invariables, explica os trazos que permiten
identificalas e define criterios para clasificalas.

Analiza as palabras por tipo.

CAA CCL

X

X

X

4º-LAB3.3.1-Define o concepto de declinación e
conxugación.

Identifica as categorías dos nomes e dos
verbos.

CAA CCL

X

X

X

4º-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.

Analiza os sustantivos, adxectivos,
determinantes e pronomes e explica a súa
forma.

CD CCL

X

X

X

4º-LAB3.5.1-Identifica as conxugacións verbais
latinas e clasifica os verbos segundo a súa
conxugación a partir do seu enunciado.

Discrimina a conxugación á que pertencen
os verbos.

CAA CCL

X

X

X

4º-LAB3.5.2-Coñece e identifica as formas que
compoñen o enunciado dos verbos de paradigmas
regulares e recoñece a partir destas os modelos de
conxugación.

Distingue os temas e conxugacións verbais.

CCL CAA

X

X

X

4º-LAB3.6.2-Cambia de voz as formas dos tempos
verbais do presente, pretérito imperfecto, futuro
imperfecto e pretérito perfecto de indicativo.

Cambia de voz as formas verbais.

CD CCL

X

IES A Xunqueira I
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CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN
Procedemento e instrumento

Peso

22

TRIMESTRES

Grao mínimo para superar o estándard

C.C. do
estándard

4º-LAB3.6.3-Identifica formas non persoais do
verbo, como o infinitivo de presente activo e o
participio de perfecto.

Analiza os verbos.

CAA CCL

4º-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.

Analiza as palabras, explica as súas
funcións e infire a tradución.

CAA CCL

4º-LAB4.2.2-Traduce correctamente á súa lingua os
casos latinos presentes nos textos e redacta en
lingua latina pequenas frases, onde practica o seu
uso.

Analiza as palabras, explica as súas
funcións e ilústraas en pequenas frases.

CCL

X

4º-LAB4.3.1-Recoñece nos textos as regras e a
concordancia latina, e redacta en lingua latina
pequenas frases, onde practica o seu uso.

Analiza as palabras, explica as súas
funcións e ilústraas en pequenas frases.

CCL

X

4º-LAB4.4.1-Compara e clasifica tipos de oracións
simples, e identifica as súas características.

Diferencia os tipos de oración simple e os
seus elementos.

CMCT CCA
CCL

X

4º-LAB4.5.1-Compara e clasifica tipos de oracións
compostas, e diferénciaas das oracións simples.

Diferencia os tipos de oracións.

CAA CMCT
CCL

X

4º-LAB5.1.3-Pode elaborar eixes cronolóxicos nos
que se representan fitos históricos salientables,
consultando diferentes fontes de información.

Sinala no tempo fitos históricos salientables. CD CAA
CMCT

X

X

X

4º-LAB6.2.1-Utiliza mecanismos de inferencia para
comprender textos de forma global, relacionando
estruturas latinas con outras equivalentes nas
linguas que coñece.

Infire o significado dun texto sinxelo.

CCL CAA

X

X

X

4º-LAB6.5.1-Redacta frases sinxelas ou pequenos
textos en latín sobre un tema proposto.

Usa ou aplica frases sinxelas en latín.

CCL

X

4º-LAB6.6.1-Mantén un sinxelo diálogo en latín
sobre a base dun tema previamente acordado.

Usa ou aplica frases sinxelas en latín.

CCL

X

4º-LAB7.1.1-Deduce o significado de termos latinos
non estudados, partindo do contexto ou de palabras
da lingua propia.

Infire o significado dun vocablo latino non
CAA CCL
coñecido a partir do contexto ou da relación
significativa con outros das linguas
coñecidas.

4º-LAB4.6.1-Recoñece, dentro de frases e textos
sinxelos, as construcións de infinitivo e participio

Diferencia as funcións do infinitivo e do
participio na oración.

Estándares de aprendizaxe

T1

T2

T3
X

X

X

X

X

CCL

X

X

X

IES A Xunqueira I
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CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN
Procedemento e instrumento

Peso

Estándares de aprendizaxe

23

Grao mínimo para superar o estándard

C.C. do
estándard

TRIMESTRES
T1

T2

T3

X

X

X

X

X

X

X

máis transparentes, e analízaas e tradúceas
correctamente.

PROCEDEMENTO: Análise das
producións dos alumnos/as
5%
INSTRUMENTO: Traballo de
aplicación e síntese

4º-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.

Descubre os elementos míticos clásicos que
perviven na nosa cultura e compara o
tratamento clásico co actual.

CAA CCEC
CD

4º-LAB6.4.1-Realiza comentarios sobre
determinados aspectos culturais presentes nos
textos seleccionados, aplicando para iso os
coñecementos adquiridos previamente nesta ou
noutras materias.

Identifica aspectos culturais coñecidos cos
referidos no texto.

CCEC CCL

4º-LAB6.4.2-Elabora mapas conceptuais e
estruturais dos textos propostos, localizando o tema
principal e distinguindo as súas partes.

Diferencia a idea principal das secundarias
nos textos.

CMCT CD
CCL

X

IES A Xunqueira I
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CONCRECIÓNS PARA 1º BAC
CRITERIOS PARA A
CUALIFICACIÓN
Procedemento e
instrumento

PROCEDEMENTO:
Análise das producións
dos alumnos/as

5%

INSTRUMENTO:
Investigacións

PROCEDEMENTO:
Probas específicas
INSTRUMENTO: Proba
aberta /
Resolución de
exercicios /
Interpretación de datos

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo para superar o estándard

Peso

80%

C.C. do
estándard

TRIMESTRES
T1

1º-LA1B5.6.2-Sinala semellanzas e diferenzas entre
os mitos e as lendas da antigüidade clásica e os
pertencentes a outras culturas, comparando o seu
tratamento na literatura ou na tradición relixiosa, e
valorando a súa influenza na arte e na literatura
posterior a través de exemplos.

Contrasta mitos clásicos cos de outras culturas e
valora a súa influencia posterior.

CAA CCEC
CCL

1º-LA1B5.7.1-Distingue a relixión oficial de Roma
dos cultos privados, explicando os trazos que lles
son propios, e describe as principais características
dos ritos funerarios romanos, distinguindo as
semellanzas e as diferenzas que presentan cos de
hoxe en día.

Distingue a relixión oficial romana dos cultos
privados. Describe os ritos funerarios e
compáraos cos actuais.

CSC CMCT
CCL CCEC

X

1º-LA1B5.10.1-Enumera os elementos que
compoñen a estrutura do exército romano e explica
o seu funcionamento, atendendo á súa evolución ao
longo dos períodos históricos.

Enumera os elementos que compoñen o exército
romano.

CSC CMCT

X

1º-LA1B1.2.1-Define o indoeuropeo e recoñece as
linguas indoeuropeas e as súas familias, e delimita
nun mapa a zona de orixe e as zonas de expansión.

Define o indoeuropeo e recoñece as linguas
CD CAA
indoeuropeas e as súas familias, delimitando nun
mapa a zona de orixe e as zonas de expansión.

X

1º-LA1B1.3.1-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.

Identifica as linguas que se falan actualmente en CSC CCEC
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.

X

1º-LA1B1.4.1-Identifica as linguas que se falan en
España, diferenciando pola súa orixe romances e
non romances, localiza nun mapa as zonas onde se
utilizan, delimita o marco xeográfico das linguas
romances faladas no mundo e recoñece as súas
características.

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 CCEC

X

1º-LA1B1.5.1-Distingue e delimita as etapas do
latín, recoñece e distingue a partir do étimo latino
cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, e

Diferencia as etapas do latín e describe as súas
características.

CCL CAA
CMCT

X

T2

T3

x

X

X

X

IES A Xunqueira I
Pontevedra
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C.C. do
estándard

TRIMESTRES
T1

T2

T3

explica as evolucións que se producen nun caso e no
outro.

PROCEDEMENTO:
Probas específicas
INSTRUMENTO: Proba
aberta /
Resolución de
exercicios /
Interpretación de datos

1º-LA1B1.5.2-Coñece exemplos de termos latinos
que deron orixe tanto a unha palabra patrimonial
como a un cultismo, e sinala as diferenzas de uso e
significado entre ambos.

Identifica e diferencia palabras patrimoniais,
cultismos e semicultismos, en relación co termo
de orixe.

CCL

X

X

X

1º-LA1B1.5.3-Demostra a presenza do latín no
século XXI en campos como a ciencia, a cultura, a
publicidade, os medios de comunicación, internet e
as redes sociais.

Infire o significado de vocábulos actuais a partir
do seu étimo latino.

CMCT CD
CCEC

X

X

X

1º-LA1B1.6.1-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.

Infire evolucións de termos latinos ao galego e
ao castelán aplicando as regras fonéticas de
evolución.

CCL CAA

X

X

X

1º-LA1B2.2.1-Explica a orixe do alfabeto latino, e a
evolución e a adaptación dos signos do alfabeto
grego.

Clasifica os signos do alfabeto latino i explica os
números romanos.

CAA CMCT

X

1º-LA1B2.3.1-Explica a orixe do alfabeto de
diferentes linguas partindo do alfabeto latino, así
como a súa evolución, sinala as adaptacións que se
producen en cada unha e recoñece os tipos de
alfabeto usados actualmente en Europa, en relación
coas linguas que os empregan.

Diferencia os tipos de alfabeto usados en Europa, CSC CCL
explica a súa procedencia e delimita as zonas de CCEC
uso.

X

1º-LA1B3.1.1-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.

Separa os lexemas dos morfemas e identifica os
casos e os morfemas verbais.

CMCT CCL

X

X

X

1º-LA1B3.2.1-Distingue palabras variables e
invariables, explica os trazos que permiten
identificalas e define criterios para clasificalas.

Analiza as palabras por tipo.

CAA CCL

X

X

X

1º-LA1B3.3.1-Declina e/ou conxuga correctamente
palabras propostas segundo a súa categoría,

Analiza as palabras variables segundo a súa
morfoloxía.

CAA CCL CD

X

X

X

IES A Xunqueira I
Pontevedra
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Grao mínimo para superar o estándard

Peso

C.C. do
estándard

TRIMESTRES
T1

T2

T3

explicando e ilustrando con exemplos as
características que diferencian os conceptos de
declinación e conxugación.

PROCEDEMENTO:
Probas específicas
INSTRUMENTO: Proba
aberta /
Resolución de
exercicios /
Interpretación de datos

1º-LA1B3.4.1-Enuncia e declina correctamente
substantivos, adxectivos e pronomes en latín,
distinguíndoos a partir do seu enunciado e
clasificándoos segundo a súa categoría e a súa
declinación.

Analiza os sustantivos, adxectivos, determinantes CCL
e pronomes i explica a súa forma.

X

X

X

1º-LA1B3.4.2-Declina palabras e sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para cada
palabra o paradigma de flexión correspondente.

Analiza morfoloxicamente os sintagmas.

CCL

X

X

X

1º-LA1B3.5.1-Clasifica verbos segundo a súa
conxugación partindo do seu enunciado e describe
os trazos polos que se recoñecen os modelos de
flexión verbal.

Discrimina a conxugación á que pertencen os
verbos.

CAA CCL

X

X

X

1º-LA1B3.5.3-Conxuga os tempos verbais máis
frecuentes en voz activa e pasiva, aplicando
correctamente os paradigmas correspondentes.

Analiza morfoloxicamente os verbos.

CCL

X

X

X

1º-LA1B3.6.1-Explica o uso dos temas verbais
latinos, identificando correctamente as formas
derivadas de cada un.

Analiza os verbos.

CAA CCL

X

X

X

1º-LA1B3.6.2-Cambia de voz as formas verbais
identificando e manexando con seguridade os
formantes que expresan este accidente verbal.

Cambia de voz as formas verbais.

CD CCL

X

1º-LA1B3.7.1-Distingue formas persoais e non
persoais dos verbos, explica os trazos que permiten
identificalas e define criterios para clasificalas.

Analiza os verbos.

CAA CCL

X

1º-LA1B3.8.1-Traduce correctamente ao galego e ao Conecta a forma verbal latina coa
castelán formas verbais latinas, e compara os
correspondente en galego e castelán.
tempos e os modos verbais presentes no latín cos
do galego e os do castelán.

CAA CCL

X

X

X

1º-LA1B4.1.1-Analiza morfoloxicamente e
sintacticamente frases e textos de dificultade
graduada, identificando correctamente as categorías

CMCT CCL

X

X

X

Analiza as oracións, explicando as funcións dos
sintagmas que as compoñen.

IES A Xunqueira I
Pontevedra
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Grao mínimo para superar o estándard

Peso

C.C. do
estándard

TRIMESTRES
T1

T2

T3

CAA CCL

X

X

X

gramaticais presentes nas palabras con flexión e
explicando as funcións que realizan na oración.
1º-LA1B4.2.1-Enumera correctamente os nomes dos Analiza as palabras, explica as súas funcións e
casos que existen na flexión nominal e pronominal
infire a tradución.
latina, explica as súas funcións dentro da oración e
ilustra con exemplos a forma axeitada de traducilos.

PROCEDEMENTO:
Probas específicas
INSTRUMENTO: Proba
aberta /
Resolución de
exercicios /
Interpretación de datos

1º-LA1B4.3.1-Recoñece nos textos as regras e a
concordancia latina, e redacta en lingua latina
pequenas frases, onde practica o seu uso.

Analiza as palabras, explica as súas funcións e
ilústraas en pequenas frases.

CCL

X

X

X

1º-LA1B4.4.1-Compara e clasifica tipos de oracións
simples, e identifica e explica en cada caso as súas
características.

Diferencia os tipos de oración simple e os seus
elementos.

CMCT CCL

X

X

X

1º-LA1B4.5.1-Distingue as oracións simples das
compostas e, dentro destas últimas, as coordinadas
das subordinadas, os seus tipos e os nexos que as
caracterizan, e sinala exemplos que expliquen en
cada caso as súas características.

Diferencia os tipos de oracións i explica as
funcións das oracións subordinadas.

CAA CCL

X

1º-LA1B4.6.1-Identifica as funcións que realizan as
formas non persoais (infinitivo e participio) dentro
da oración e compara exemplos do seu uso.

Diferencia as funcións do infinitivo e do participio CAA CCL
na oración.

X

1º-LA1B4.7.1-Recoñece, analiza e traduce
correctamente as construcións de infinitivo e
participio máis frecuentes, en relación con
construcións análogas noutras linguas que coñece.

Diferencia a función das construcións de infinitivo CCL
e participio.

X

1º-LA1B5.1.1-Describe o marco histórico en que
xorde e se desenvolve a civilización romana, sinala
períodos dentro del e identifica en cada un as
conexións máis importantes que presentan con
outras civilizacións.

Describe o marco histórico en que xorde e se
CCEC CCL
desenvolve Roma e diferencia os periodos dentro CSC
del.

X

X

X

1º-LA1B5.1.2-Distingue as etapas da historia de
Roma, explicando os seus trazos esenciais e as
circunstancias que interveñen no paso de unhas a
outras.

Distingue as etapas da historia de Roma e define
os trazos que as diferencian e as circunstancias
que as orixinan.

CSC CSIEE
CCEC

X

X

X

1º-LA1B5.1.3-Sabe enmarcar determinados feitos

Sinala o cando e onde de determinados feitos

CAA CSC

X

X

X

IES A Xunqueira I
Pontevedra
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Peso

C.C. do
estándard

TRIMESTRES
T1

T2

T3

X

históricos na civilización e no período histórico
correspondente, ponos en contexto e relaciónaos
con outras circunstancias contemporáneas.

históricos e contextualízaos.

1º-LA1B5.1.5-Describe os principias fitos históricos
e os aspectos máis significativos da civilización
latina, e analiza a súa influencia no devir histórico
posterior.

Identifica os principais fitos históricos romanos e
asóciaos con outros posteriores.

CSC CSIEE
CCL

X

1º-LA1B5.2.1-Explica a romanización de Hispania e
da Gallaecia, describe as súas causas e delimita as
súas fases.

Describe a romanización de Hispania e de
Gallaecia e explica a súas causas.

CMCT CCL
CSC CCEE

X

1º-LA1B5.2.2-Enumera, explica e ilustra con
exemplos os aspectos fundamentais que
caracterizan o proceso da romanización de Hispania
e da Gallaecia, e sinala a súa influencia na historia
posterior.

Descubre e describe as pegadas materiais e
inmateriais de romanización en Hispania e
Gallaecia.

CSC CD CCL

X

1º-LA1B5.3.1-Identifica e sinala nun mapa os restos
arqueolóxicos máis salientables da romanización de
Hispania e da Gallaecia, e descobre e relaciona as
pezas arqueolóxicas romanas dos museos cos
coñecementos adquiridos.

Identifica nun mapa os restos arqueolóxicos máis CD
salientables da romanización de Hispania e
Gallaecia e relaciona as pezas vistas no museo
cos coñecementos adquiridos.

X

1º-LA1B5.4.1-Describe os elementos que
Describe os elementos que diferencian as formas CSIEE CSC
caracterizan as sucesivas formas de organización do de organización política romana.
sistema político romano.

X

X

X

1º-LA1B5.5.1-Identifica os principias deuses,
semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina,
sinalando os trazos que os caracterizan, os seus
atributos e o ámbito de influencia, explica a súa
xenealoxía e establece relacións entre os deuses.

Diferencia e explica os trazos identificativos do
Panteón e dalgúns outros deuses, semideuses e
heores da mitoloxía clásica e valora os seus
significados.

CCEC CD

X

X

X

1º-LA1B5.5.2-Identifica deuses, semideuses e
heroes dentro do imaxinario mítico, e explica os
principais aspectos que diferencian uns dos outros.

Identifica deuses, semideuses e heroes dentro do CCEC CD
imaxinario mítico.
CCL

X

X

X

1º-LA1B5.7.1-Distingue a relixión oficial de Roma
dos cultos privados, explicando os trazos que lles
son propios, e describe as principais características

Distingue a relixión oficial romana dos cultos
privados. Describe os ritos funerarios e
compáraos cos actuais.

X

X

X

CSC CMCT
CCL CCEC

IES A Xunqueira I
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Peso

C.C. do
estándard

TRIMESTRES
T1

T2

T3

dos ritos funerarios romanos, distinguindo as
semellanzas e as diferenzas que presentan cos de
hoxe en día.

PROCEDEMENTO:
Probas específicas
INSTRUMENTO: Proba
aberta /
Resolución de
exercicios /
Interpretación de datos

1º-LA1B5.8.1-Describe as principais manifestacións
escultóricas e pictóricas da arte romana,
identificando a partir de elementos concretos o seu
estilo e a súa cronoloxía aproximada.

Describe as principais manifestacións escultóricas CCEC CD
e pictóricas da arte romana.

1º-LA1B6.1.1-Utiliza adecuadamente a análise
fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica de
textos de dificultade graduada, para efectuar
correctamente a súa tradución ou retroversión.

Analiza as palabras, explica as súas funcións e
infire a tradución.

X

CCL CAA

X

X

X

1º-LA1B6.3.1-Utiliza correctamente o dicionario,
Selecciona a palabra e o significado adecuado ao
analizando e valorando correctamente a información contexto.
gramatical incluída nos seus manuais e nas súas
entradas, e localiza o significado de palabras que
entrañen dificultade, identificando entre varias
acepcións o sentido máis axeitado para a tradución
do texto.

CAA CCL

X

X

X

1º-LA1B7.1.2-Identifica e explica as palabras
transparentes e de maior frecuencia.

Explica as palabras transparentes e de maior
frecuencia.

CD CCL

X

X

X

1º-LA1B7.2.1-Identifica e explica os principais
prefixos e sufixos, analizando o seu mantemento na
propia lingua.

Explica as palabras en base ao valor dos prefixos CMCT CCL
e sufixos.

X

X

X

X

X

1º-LA1B7.3.1-Deduce o significado das palabras das Interpreta o significado dos vocablos en castelán
linguas de España a partir dos étimos latinos.
e galego a partir dos étimos latinos.

CAA CCL

1º-LA1B7.4.1-Identifica a etimoloxía de palabras de
léxico común da lingua propia e explica a partir
desta o seu significado.

Explica o significado dun vocablo de léxico común CCL
na lingua vernácula a partir da súa etimoloxía.

X

X

X

1º-LA1B7.4.2-Relaciona palabras da mesma familia
etimolóxica ou semántica.

Contrasta palabras da mesma familia etimolóxica
ou semántica.

CAA CD CCL

X

X

X

1º-LA1B7.5.1-Coñece o significado das principais
locucións latinas de uso actual e sabe empregalas
no seu contexto adecuado cando se expresa na súa
propia lingua.

Explica e usa as principais locucións latinas de
uso actual.

CCL

X

X

X

IES A Xunqueira I
Pontevedra
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5%

C.C. do
estándard

TRIMESTRES
T1

T2

T3

x

X

1º-LA1B5.6.2-Sinala semellanzas e diferenzas entre
os mitos e as lendas da antigüidade clásica e os
pertencentes a outras culturas, comparando o seu
tratamento na literatura ou na tradición relixiosa, e
valorando a súa influenza na arte e na literatura
posterior a través de exemplos.

Contrasta mitos clásicos cos de outras culturas e
valora a súa influencia posterior.

CAA CCEC
CCL

1º-LA1B5.7.1-Distingue a relixión oficial de Roma
dos cultos privados, explicando os trazos que lles
son propios, e describe as principais características
dos ritos funerarios romanos, distinguindo as
semellanzas e as diferenzas que presentan cos de
hoxe en día.

Distingue a relixión oficial romana dos cultos
privados.Describe os ritos funerarios e
compáraos cos actuais.

CSC CMCT
CCL CCEC

X

1º-LA1B5.10.1-Enumera os elementos que
compoñen a estrutura do exército romano e explica
o seu funcionamento, atendendo á súa evolución ao
longo dos períodos históricos.

Enumera os elementos que compoñen o exército
romano.

CSC CMCT

X

1º-LA1B1.1.1-Localiza nun mapa o marco xeográfico
da lingua latina e a súa expansión, delimitando os
seus ámbitos de influencia e colocando con precisión
puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos
coñecidos pola súa relevancia histórica.

Sinala sobre un mapa o marco xeográfico no que
se sitúa o latín, delimitando o seu ámbito de
influencia e situando con precisión puntos
xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos
coñecidos pola súa relevancia histórica.

CMCT CCEC
CSC

X

1º-LA1B2.1.1-Recoñece tipos de escritura e
clasifícaos consonte a súa natureza e a súa función,
e describe os trazos que distinguen uns dos outros.

Recoñece diferentes tipos de escritura e
clasifícaos consonte a súa natureza e a súa
función.

CD CCEC

X

1º-LA1B2.4.1-Le con pronuncia e acentuación
correctas textos latinos, identificando e
reproducindo exemplos de diferentes tipos de
pronuncia.

Usa os distintos tipos de pronuncia do latín coa
acentuación correcta.

CCL

X

X

X

1º-LA1B3.1.1-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.

Separa os lexemas dos morfemas e identifica os
casos e os morfemas verbais.

CMCT CCL

X

X

X

1º-LA1B3.2.1-Distingue palabras variables e

Analiza as palabras por tipo.

CAA CCL

X

X

X

X

IES A Xunqueira I
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Peso

C.C. do
estándard

TRIMESTRES
T1

T2

T3

X

X

X

invariables, explica os trazos que permiten
identificalas e define criterios para clasificalas.
1º-LA1B3.3.1-Declina e/ou conxuga correctamente
palabras propostas segundo a súa categoría,
explicando e ilustrando con exemplos as
características que diferencian os conceptos de
declinación e conxugación.

Analiza as palabras variables segundo a súa
morfoloxía.

CAA CCL CD

1º-LA1B3.4.1-Enuncia e declina correctamente
substantivos, adxectivos e pronomes en latín,
distinguíndoos a partir do seu enunciado e
clasificándoos segundo a súa categoría e a súa
declinación.

Analiza os sustantivos, adxectivos, determinantes CCL
e pronomes i explica a súa forma.

X

X

X

1º-LA1B3.4.2-Declina palabras e sintagmas en
concordancia, aplicando correctamente para cada
palabra o paradigma de flexión correspondente.

Analiza morfoloxicamente os sintagmas.

CCL

X

X

X

PROCEDEMENTO:
Observación
sistemática

1º-LA1B3.5.1-Clasifica verbos segundo a súa
conxugación partindo do seu enunciado e describe
os trazos polos que se recoñecen os modelos de
flexión verbal.

Discrimina a conxugación á que pertencen os
verbos.

CAA CCL

X

X

X

INSTRUMENTO: Diario
de clase

1º-LA1B3.5.2-Coñece e identifica as formas que
compoñen o enunciado dos verbos de paradigmas
regulares e recoñece a partir destas os modelos de
conxugación.

Distingue os temas e conxugacións verbais.

CCL

X

X

X

1º-LA1B3.5.3-Conxuga os tempos verbais máis
frecuentes en voz activa e pasiva, aplicando
correctamente os paradigmas correspondentes.

Analiza morfoloxicamente os verbos.

CCL

X

X

X

1º-LA1B3.6.1-Explica o uso dos temas verbais
latinos, identificando correctamente as formas
derivadas de cada un.

Analiza os verbos.

CAA CCL

X

X

X

1º-LA1B3.6.2-Cambia de voz as formas verbais
identificando e manexando con seguridade os
formantes que expresan este accidente verbal.

Cambia de voz as formas verbais.

CD CCL

X

1º-LA1B3.7.1-Distingue formas persoais e non
persoais dos verbos, explica os trazos que permiten

Analiza os verbos.

CAA CCL

X
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Peso

C.C. do
estándard

TRIMESTRES
T1

T2

T3

identificalas e define criterios para clasificalas.

PROCEDEMENTO:
Observación
sistemática
INSTRUMENTO: Diario
de clase

1º-LA1B3.8.1-Traduce correctamente ao galego e ao Conecta a forma verbal latina coa
castelán formas verbais latinas, e compara os
correspondente en galego e castelán.
tempos e os modos verbais presentes no latín cos
do galego e os do castelán.

CAA CCL

X

X

X

1º-LA1B4.1.1-Analiza morfoloxicamente e
Analiza as oracións, explicando as funcións dos
sintacticamente frases e textos de dificultade
sintagmas que as compoñen.
graduada, identificando correctamente as categorías
gramaticais presentes nas palabras con flexión e
explicando as funcións que realizan na oración.

CMCT CCL

X

X

X

1º-LA1B4.2.1-Enumera correctamente os nomes dos Analiza as palabras, explica as súas funcións e
infire a tradución.
casos que existen na flexión nominal e pronominal
latina, explica as súas funcións dentro da oración e
ilustra con exemplos a forma axeitada de traducilos.

CAA CCL

X

X

X

1º-LA1B4.3.1-Recoñece nos textos as regras e a
concordancia latina, e redacta en lingua latina
pequenas frases, onde practica o seu uso.

Analiza as palabras, explica as súas funcións e
ilústraas en pequenas frases.

CCL

X

X

X

1º-LA1B4.4.1-Compara e clasifica tipos de oracións
simples, e identifica e explica en cada caso as súas
características.

Diferencia os tipos de oración simple e os seus
elementos.

CMCT CCL

X

1º-LA1B4.5.1-Distingue as oracións simples das
compostas e, dentro destas últimas, as coordinadas
das subordinadas, os seus tipos e os nexos que as
caracterizan, e sinala exemplos que expliquen en
cada caso as súas características.

Diferencia os tipos de oracións i explica as
funcións das oracións subordinadas.

CAA CCL

X

1º-LA1B4.6.1-Identifica as funcións que realizan as
formas non persoais (infinitivo e participio) dentro
da oración e compara exemplos do seu uso.

Diferencia as funcións do infinitivo e do participio CAA CCL
na oración.

X

1º-LA1B4.7.1-Recoñece, analiza e traduce
correctamente as construcións de infinitivo e
participio máis frecuentes, en relación con
construcións análogas noutras linguas que coñece.

Diferencia a función das construcións de infinitivo CCL
e participio.

X

1º-LA1B5.1.4-Pode elaborar eixes cronolóxicos nos
que se representan fitos históricos salientables,

Sinala no tempo fitos históricos salientables.

CD CMCT

X

X

IES A Xunqueira I
Pontevedra
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CRITERIOS PARA A
CUALIFICACIÓN
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Grao mínimo para superar o estándard

Peso

C.C. do
estándard

TRIMESTRES
T1

T2

T3

consultando diferentes fontes de información.
1º-LA1B5.9.2-Localiza nun mapa os principais
exemplos de edificacións públicas romanas que
forman parte do patrimonio español e europeo,
identificando a partir de elementos concretos o seu
estilo e a cronoloxía aproximada.
PROCEDEMENTO:
Observación
sistemática
INSTRUMENTO: Diario
de clase

Sinala nun mapa as principais edificacións
públicas romanas en Gallaecia e Hispania.

CMCT CD
CAA

X

1º-LA1B6.2.1-Utiliza mecanismos de inferencia para Infire o significado dun texto sinxelo.
comprender textos de xeito global, relacionando
estruturas latinas con outras equivalentes nas
linguas que coñece.

CAA CCL

X

X

X

1º-LA1B6.3.1-Utiliza correctamente o dicionario,
Selecciona a palabra e o significado adecuado ao
analizando e valorando correctamente a información contexto.
gramatical incluída nos seus manuais e nas súas
entradas, e localiza o significado de palabras que
entrañen dificultade, identificando entre varias
acepcións o sentido máis axeitado para a tradución
do texto.

CAA CCL

X

X

X

1º-LA1B6.5.1-Redacta frases sinxelas ou pequenos
textos en latín sobre un tema proposto.

Usa ou aplica frases sinxelas en latín.

CCL

X

1º-LA1B6.6.1-Mantén un sinxelo diálogo en latín
sobre a base dun tema previamente acordado.

Usa ou aplica frases sinxelas en latín.

CCL

X

1º-LA1B7.1.1-Deduce o significado de termos
latinos non estudados partindo do contexto ou de
palabras da lingua propia ou doutras que coñece.

Infire o significado dun vocablo latino non
coñecido a partir do contexto ou da relación
significativa con outros das linguas coñecidas.

CAA CCL

X

1º-LA1B5.4.2-Describe a organización e a evolución
da sociedade romana, explicando as características
das clases sociais e os papeis asignados a cada
unha, relacionando estes aspectos cos valores
cívicos existentes na época e comparándoos cos
actuais.

Compara a organización da sociedade romana e
os seus valores cívicos cos actuais.

CSIEE CD
CSC CCL

X

1º-LA1B5.6.1-Recoñece e ilustra con exemplos o
mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa
cultura, analizando a influencia da tradición clásica
neste fenómeno, sinalando as semellanzas e as

Descubre os elementos míticos clásicos que
CCL CSC
perviven na nosa cultura e compara o tratamento CSIEE
clásico co actual.

X

X

X

X

IES A Xunqueira I
Pontevedra
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CRITERIOS PARA A
CUALIFICACIÓN
Procedemento e
instrumento

Grao mínimo para superar o estándard

Peso

C.C. do
estándard

TRIMESTRES
T1

T2

T3

principais diferenzas entre ambos tratamentos, e
asociándoas a outros trazos culturais propios de
cada época.

PROCEDEMENTO:
Análise das producións
dos alumnos/as
INSTRUMENTO:
Traballo de aplicación e
síntese

Estándares de aprendizaxe
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5%

1º-LA1B5.7.1-Distingue a relixión oficial de Roma
dos cultos privados, explicando os trazos que lles
son propios, e describe as principais características
dos ritos funerarios romanos, distinguindo as
semellanzas e as diferenzas que presentan cos de
hoxe en día.

Distingue a relixión oficial romana dos cultos
privados. Describe os ritos funerarios e
compáraos cos actuais.

CSC CMCT
CCL CCEC

1º-LA1B5.9.1-Describe as características, os
principais elementos e a función das grandes obras
públicas romanas, explicando e ilustrando con
exemplos a súa importancia para o
desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en
modelos urbanísticos posteriores.

Describe as principais obras públicas romanas e a CD CSC
súa función.
CMCTC

X

X

1º-LA1B6.4.1-Realiza comentarios sobre os
Identifica aspectos culturais coñecidos cos
principais trazos dos textos seleccionados e sobre os referidos no texto.
aspectos culturais presentes neles, aplicando para
iso os coñecementos adquiridos previamente nesta
ou noutras materias.

CSC CCEC
CAA

X

X

X

1º-LA1B6.4.2-Elabora mapas conceptuais e
estruturais dos textos propostos, localizando o tema
principal e distinguindo as súas partes.

CMCT CCL

X

X

X

Diferencia a idea principal das secundarias no
textos.

IES A Xunqueira I
Pontevedra
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CONCRECIÓNS PARA 2º BAC
CRITERIOS PARA A
CUALIFICACIÓN
Procedemento e instrumento

PROCEDEMENTO: Análise
das producións dos
alumnos/as

Estándares de aprendizaxe
Peso

5%

INSTRUMENTO:
Investigacións

PROCEDEMENTO: Probas
específicas
INSTRUMENTO: Proba
aberta /
Resolución de exercicios /
Interpretación de datos

Grao mínimo para superar o estándard

80%

C.C. do
estándard

TRIMESTRES
T1

T2

T3

2º-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.

Explica a influencia dun autor ou obra na
literatura posterior.

CSC
CD
CCL

X

X

X

2º-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.

Explica a pervivencia e a evolución do
tratamento dos motivos, temas e personaxes
da literatura grecolatina na literatura
contemporánea.

CSC
CD
CCL

X

X

X

2º-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.

Identifica e diferencia palabras patrimoniais,
CCL
cultismos e semicultismos, en relación co termo CAA CCEC
de orixe.

X

X

X

2º-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.

Infire evolucións de termos latinos ao galego e
ao castelán aplicando as regras fonéticas de
evolución.

CCL CMCT
CCL CCEC

X

X

X

2º-LA2B2.1.1-Nomea e describe as categorías, e
sinala os trazos que as distinguen.

Analiza as formas nominais e pronominais e
explica a súa forma.

CAA
CCL

X

X

X

CMCT CCL

X

X

X

2º-LA2B2.3.1-Analiza morfoloxicamente palabras
presentes nun texto latino, identifica correctamente
os seus formantes e sinala o seu enunciado.

Analiza as palabras segundo a súa morfoloxía e CMCT CCL
recoñece a súa declinación.

X

X

X

2º-LA2B2.4.1-Identifica con seguridade e
axudándose do dicionario calquera tipo de formas
nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu

Analiza morfoloxicamente e traduce as formas
nominais e pronominais.

X

X

X

2º-LA2B2.2.1-Identifica e distingue en palabras
Separa os lexemas dos morfemas e identifica
propostas os seus formantes, diferenciando lexemas os casos.
e morfemas, e procurando exemplos noutros termos
nos que estean presentes.

CD
CCL
CAA

IES A Xunqueira I
Pontevedra
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CRITERIOS PARA A
CUALIFICACIÓN
Procedemento e instrumento

Estándares de aprendizaxe
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Grao mínimo para superar o estándard

Peso

C.C. do
estándard

TRIMESTRES
T1

T2

T3

equivalente en galego e en castelán.
Analiza morfoloxicamente as palabras e infire a
2º-LA2B2.4.2-Aplica os seus coñecementos da
morfoloxía nominal e pronominal latina para realizar tradución.
traducións e retroversións, axudándose do
dicionario.

CCL
CAA

X

X

X

2º-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.

Analiza morfoloxicamente os verbos.

CD
CAA
CCL

X

X

X

2º-LA2B2.5.2-Aplica os seus coñecementos da
morfoloxía verbal latina para realizar traducións e
retroversións, axudándose do dicionario.

Analiza morfoloxicamente os verbos e infire a
tradución.

CCL
CAA
CD

X

X

X

2º-LA2B3.1.1-Utiliza axeitadamente a análise da
sintaxe nominal e pronominal dun texto para
efectuar correctamente a súa tradución.

Analiza as palabras, explica as súas funcións e
infire a tradución.

CCL
CAA

X

X

X

2º-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.

Diferencia os tipos de oracións e explica as
funcións das oracións subordinadas.

CCL
CAA

X

X

X

2º-LA2B3.3.1-Identifica na análise de frases e
Analiza sintacticamente e traduce as oracións e CCL
textos de dificultade graduada elementos sintácticos verque o seu valor ao galego mailo castelán.
CAA
propios da lingua latina, e relaciónaos para
traducilos cos seus equivalentes en galego e en
castelán.

X

X

X

2º-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.

Diferencia os tipos de oracións e explica as
funcións das oracións subordinadas.

CAA
CCL

X

X

X

2º-LA2B3.5.1-Identifica formas non persoais do
verbo en frases e textos, tradúceas correctamente e
explica as súas funcións.

Analiza morfosintacticamente as formas non
persoais do verbo e as oracións que forman e
tradúceas.

CCL
CAA

X

X

X

2º-LA2B4.2.1-Describe as características esenciais
dos xéneros literarios latinos, e identifica e sinala a

Describe as características esenciais dos
xéneros literarios latinos

CAA
CCL CCEC

X

X

X

IES A Xunqueira I
Pontevedra
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CRITERIOS PARA A
CUALIFICACIÓN
Procedemento e instrumento
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Grao mínimo para superar o estándard

Peso

C.C. do
estándard

TRIMESTRES
T1

T2

T3

súa presenza en textos propostos.
Explica o quen, onde, cando, que, como e para
2º-LA2B4.3.2-Nomea autores representativos da
literatura latina, encádraos no seu contexto cultural, que dos autores estudiados.
e cita e explica as súas obras máis coñecidas.

CD
CCL

X

X

X

2º-LA2B4.4.1-Realiza comentarios de textos latinos Infire os aspectos literarios referidos no texto.
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.

CCL
CSC CCEC

X

X

X

2º-LA2B5.1.1-Utiliza adecuadamente a análise
morfolóxica e sintáctica de textos latinos para
efectuar correctamente a súa tradución.

Analiza morfosintacticamente as palabras,
CCL
discrimina as oracións e os seus valores e infire CAA
a tradución.

X

X

X

2º-LA2B5.2.1-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.

Selecciona a palabra e o significado adecuado
ao contexto.

X

X

X

2º-LA2B5.3.1-Aplica os coñecementos adquiridos
para realizar comentarios lingüísticos, históricos e
literarios de textos.

Infire os aspectos literarios e culturais referidos CAA
no texto.
CSC CCEC
CCL

X

X

2º-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.

Asocia os aspectos literarios e culturais
referidos no texto con outros adquiridos
previamente.

CSC CCEC
CCL

X

X

2º-LA2B5.5.1-Recoñece e explica a partir de
elementos formais o xénero e o propósito do texto.

Recoñece, a partir dos elementos formais, o
xénero e propósito do texto.

CCL CCEC

X

X

X

2º-LA2B6.1.1-Identifica e explica termos do léxico
literario, científico e filosófico, e tradúceos
correctamente ao galego e ao castelán.

Infire o significado de vocábulos actuais a partir CCL CMCT
do seu étimo latino.
CD

X

X

X

2º-LA2B6.2.2-Identifica a etimoloxía e coñece o
significado de palabras de léxico común e
especializado do galego e do castelán.

Explica o significado dun vocablo de léxico
común na lingua vernácula a partir da súa
etimoloxía.

X

X

X

CD
CAA
CCL

CD
CCL

IES A Xunqueira I
Pontevedra
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CRITERIOS PARA A
CUALIFICACIÓN
Procedemento e instrumento

PROCEDEMENTO: Probas
específicas

Estándares de aprendizaxe

INSTRUMENTO: Diario de
clase

Grao mínimo para superar o estándard

Peso

5%

INSTRUMENTO: Exposición
dun tema

PROCEDEMENTO:
Observación sistemática

38

5%

C.C. do
estándard

TRIMESTRES
T1

T2

T3

2º-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,
médica e científica.

Comprende, explica e emprega no contexto
axeitado locucións e expresións latinas que se
manteñen nos rexistros específicos da lingua
instrumental.

CMCT
CSC
CD
CCEC CCL

X

X

X

2º-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.

Comprende, explica e emprega no contexto
axeitado helenismos e latinismos que se
manteñen nas linguas faladas en España.

CMCT CSC
CD
CCL CCEC

X

X

X

2º-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.

Explica a influencia dun autor ou obra na
literatura posterior.

CSC
CD
CCL

X

X

X

2º-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.

Explica a pervivencia e a evolución do
tratamento dos motivos, temas e personaxes
da literatura grecolatina na literatura
contemporánea.

CSC
CD
CCL

X

X

X

2º-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.

Infire evolucións de termos latinos ás linguas
románicas coñecidas e sinala semellanzas
léxicas con palabras de outras familias
lingüísticas, en especial cos vocablos ingleses.

CD
CCL
CAA

X

X

X

2º-LA2B2.1.1-Nomea e describe as categorías, e
sinala os trazos que as distinguen.

Analiza as formas nominais e pronominais e
explica a súa forma.

CAA
CCL

X

X

X

CMCT CCL

X

X

X

2º-LA2B2.3.1-Analiza morfoloxicamente palabras
presentes nun texto latino, identifica correctamente
os seus formantes e sinala o seu enunciado.

Analiza as palabras segundo a súa morfoloxía e CMCT CCL
recoñece a súa declinación.

X

X

X

2º-LA2B2.4.1-Identifica con seguridade e

Analiza morfoloxicamente e traduce as formas

X

X

X

2º-LA2B2.2.1-Identifica e distingue en palabras
Separa os lexemas dos morfemas e identifica
propostas os seus formantes, diferenciando lexemas os casos.
e morfemas, e procurando exemplos noutros termos
nos que estean presentes.

CD

IES A Xunqueira I
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CRITERIOS PARA A
CUALIFICACIÓN
Procedemento e instrumento
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Grao mínimo para superar o estándard

Peso

C.C. do
estándard

TRIMESTRES
T1

T2

Analiza morfoloxicamente as palabras e infire a CCL
2º-LA2B2.4.2-Aplica os seus coñecementos da
CAA
morfoloxía nominal e pronominal latina para realizar tradución.
traducións e retroversións, axudándose do
dicionario.

X

X

X

2º-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.

Analiza morfoloxicamente os verbos.

CD
CAA
CCL

X

X

X

2º-LA2B2.5.2-Aplica os seus coñecementos da
morfoloxía verbal latina para realizar traducións e
retroversións, axudándose do dicionario.

Analiza morfoloxicamente os verbos e infire a
tradución.

CCL
CAA
CD

X

X

X

2º-LA2B4.1.1-Nomea os aspectos máis salientables
referentes á transmisión dos textos clásicos ao
longo do tempo.

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

2º-LA2B4.3.1-Realiza eixes cronolóxicos e sitúa
neles autores, obras e outros aspectos relacionados
coa literatura latina.

Sinala no tempo autores e aspectos
relacionados coa literatura latina.

CMCT
CCEC

X

X

X

2º-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.

Explica a influencia dun autor ou obra na
literatura posterior.

CSC
CD
CCL

X

X

X

2º-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.

Explica a pervivencia e a evolución do
tratamento dos motivos, temas e personaxes
da literatura grecolatina na literatura
contemporánea.

CSC
CD
CCL

X

X

X

2º-LA2B6.1.1-Identifica e explica termos do léxico
literario, científico e filosófico, e tradúceos
correctamente ao galego e ao castelán.

Infire o significado de vocábulos actuais a partir CCL CMCT
do seu étimo latino.
CD

X

X

X

2º-LA2B6.2.1-Deduce o significado de palabras e

Infire o significado dun vocablo latino non

X

X

X

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

nominais e pronominais.

T3

CCL
CAA

CAA

X

IES A Xunqueira I
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Grao mínimo para superar o estándard

Peso

INSTRUMENTO: Traballo de
aplicación e síntese

5%

TRIMESTRES
T1

T2

T3

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

coñecido a partir do contexto ou da relación
significativa con outros das linguas coñecidas.

CCL
CD

2º-LA2B6.2.2-Identifica a etimoloxía e coñece o
significado de palabras de léxico común e
especializado do galego e do castelán.

Explica o significado dun vocablo de léxico
común na lingua vernácula a partir da súa
etimoloxía.

CD
CCL

X

X

X

2º-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,
médica e científica.

Comprende, explica e emprega no contexto
axeitado locucións e expresións latinas que se
manteñen nos rexistros específicos da lingua
instrumental.

CMCT CSC
CD
CCEC CCL

X

X

X

2º-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.

Comprende, explica e emprega no contexto
axeitado helenismos e latinismos que se
manteñen nas linguas faladas en España.

CMCT
CSC
CD
CCL CCEC

X

X

X

CCL
CSC CCEC

X

X

X

2º-LA2B4.4.1-Realiza comentarios de textos latinos Infire os aspectos literarios referidos no texto.
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.
PROCEDEMENTO: Análise
das producións dos
alumnos/as

C.C. do
estándard

2º-LA2B5.3.1-Aplica os coñecementos adquiridos
para realizar comentarios lingüísticos, históricos e
literarios de textos.

Infire os aspectos literarios e culturais referidos CAA
no texto.
CSC CCEC
CCL

X

X

2º-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.

Asocia os aspectos literarios e culturais
referidos no texto con outros adquiridos
previamente.

CSC CCEC
CCL

X

X

2º-LA2B5.5.1-Recoñece e explica a partir de
elementos formais o xénero e o propósito do texto.

Recoñece, a partir dos elementos formais, o
xénero e propósito do texto.

CCL CCEC

X

X

X

IES A Xunqueira I
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CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS
PRINCIPIOS METODOLÓXICOS

Este departamento parte da firme convicción de que a educación non debe servir scholae,
sed uitae, o que significa que se vai traballar dun xeito competencial. Desde tal presuposto,
considera que non deben quedar preguntas sen resposta, xa que homo sum. Humani nil a me
alienum puto, e que a cultura latina, nai da occidental, axudaranos a comprender a esencia da
nosa civilización e do noso comportamento persoal e colectivo. Que hai más clásico que o
apolíneo nosce te ipsum? Desde esta concepción, mesmo que a fundamental na materia de
Latín ha ser a competencia en comunicación lingüística, non van deixar de ter un grandísimo
peso na materia todas as demais, como desde sempre sucede neste departamento.
Considerando que só podemos chegar a ser plenamente nós mesmos se aprendemos a
sermos persoas conscientes e responsables dos nosos actos, faremos realidade o cogito, ergo
sum, tentando desenvolver nos alumnos a capacidade crítica e a autonomía, así como o valor da
constancia no traballo: convencidos de que constantia fundamentum omnium uirtutum, a nosa
máxima será nulla dies sine linea.
O docente evitará, na medida do posible, o dogmatismo ex cathedra e o autoritarismo do
magister dixit. Máis ben actuará coma un primus inter pares, modelando coa forza do coepit
facere et docere, mesmo na manifestación do pracer que lle produz aprender de e a carón dos
alumnos, o tan instructivo e agradable docendo discimus, que ten como consecuencia, tanto
para o docente como para os discentes, o scientia potentia.
A consideración de que ars longa, implica axudar ao discente a desenvolver resistencia á
frustración. Para tal fin cómpre que o docente exercite a paciencia, sabendo que gutta cauat
lapidem non ui, sed saepe cadendo. E xa que, como dicía Platón, para aprendelas, precisamos
repetir as cousas alomenos vinte e unha veces, e bis repetita placent, porque soan coñecidas e,
por ende, asequibles, teremos en conta o ritmo de cada alumno, invitándoo a traballar festina
lente, sen pausa pero sen prisa, sabendo que uix bene et cito.
Conscientes de que, como dicía Aristóteles, o ser humano é esencialmente social, en
interacción constante co contexto, daráselle moitísima importancia ao traballo a prol da
cohesión grupal e ao funcionamento en grupo cooperativo. Chegar a traballar e pluribus unum
non só fomentará as habilidades sociais e a convivencia, senón que axudará aos alumnos a
prepararse para a vida social e laboral.

MÉTODOS E ESTRATEXIAS
A elección dependerá dos contidos que se vaian ensinar, das características do grupo e da
forma de ensino que permita a situación sanitaria. A clase, formada por persoas, precisa de
estratexias distintas, segundo as características psicolóxicas, o grao de coñecementos previos,
os intereses e motivacións e o grao e forma de integración social entre os membros do grupo.
Mais o docente non esgota con isto a experimentación metodolóxica: atento á marcha do curso,
estará en constante tensión na busca dos métodos máis axeitados para os contidos que se queren
ensinar e para o nivel de evolución cognitivo-afectiva que ao longo do ano van acadando os
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discentes, en orde a favorecer a capacidades de autoaprendizaxe, de traballo en equipo e de
investigación.
Tentarase utilizar, na medida do posible, unha metodoloxía adaptable aos tres escenarios
posibles -presencial, semipresencial e non presencial-, de xeito que os discentes poidan manter
o ritmo e forma de estudio.

Exercicios e actividades
Como métodos concretos a seguir na disciplina de Latín, destacaremos, en primeiro lugar, os
exercicios e actividades sobre a materia que se explica, tanto a nivel individual, dentro ou fóra
da aula, como colectivo, ao correxilos publicamente entre todos, cando sexa posible o ensino
presencial.
Poderanse, así mesmo, realizar exercicios, actividades e tarefas a través da aula virtual do
centro.
Nun posible escenario de semipresencialidade, procurarase a conexión dos alumnos non
presenciais por medio de videoconferencia. De non ser posible, corrixiránselles as actividades
individualmente, mantendo a comunicación pola plataforma TIC do centro ou por whatsapp.
Nun escenario de ensino non presencial tentarase continuar a clase por videoconferencia. Se
algún alumno ten problemas de conexión, manterase a comunicación con él mediante a
plataforma TIC e a aula virtual do centro e solucionaranse dúbidas inmediatas por whatsapp.

Tradución
Para potenciar a creatividade é un método inmellorable a técnica de tradución e comentario
de textos. Non se trata de traducir dun xeito automático, senón de atopar o "que" e o "como" da
mensaxe e verquelo na lingua na que se traduce, e iso implica o desenvolvemento da
imaxinación e da creatividade.
Nos distintos escenarios posibles farase ut supra.

Debates
A técnica dos debates serve para que os discentes aprendan a expresárense e a escoitar aos
demais, desenvolvendo un clima de respecto e tolerancia, por unha banda, e, por outra, unha
apertura ideolóxica ao confrontaren puntos de vista diferentes. Pero esta estratexia,
evidentemente, só se pode seguir no bloque referido á civilización.
En calquera dos tres escenarios habilitarase un foro de debate na aula virtual da materia.

Traballos de investigación
Outro método será a busca, dirixida pola docente, de materiais na rede. Resulta ben rendible,
xa que, ademais da enorme cantidade de información que se pode atopar e que teñen que
aprender a filtrar, sírvelles para a práctica dos resumos e os esquemas e para desenvolver a
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capacidade de expresión crítica, tanto oral coma escrita; e se potencian as competencias dixital
e cultural.
O método anterior complementarase coa técnica dos traballos: esta favorecerá que os
alumnos aprendan a desenvolver as estruturas lóxicas, as competencias de aprender a aprender,
a dixital, a lingüística, a de creatividade e emprendemento e a social e cívica, sobre todo no
eido da cooperación. Ademais, poderán exercer o seu espírito crítico mediante a avaliación do
traballo propio e dos compañeiros.
Para a utilización deste método fomentarase a cooperación a través da plataforma TIC do
centro, como xa se ven facendo neste departamento desde hai anos. No ensino presencial
poderán expor os traballos diante dos compañeiros e aportar as súas opinións e avaliacións.

Traballos de aplicación e síntese
Fomentarase a comprensión e expresión escritas coa lectura crítica de libros, para o que
terán que realizar un traballo de aplicación e síntese que presentarán telemáticamente, a través
da plataforma TIC ou da aula virtual do centro.
Terán a posibilidade de elexir os libros de lectura entre os ubicados no departamento ou os
de acceso dixital colgados na aula virtual da materia.

8

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
LIBRO DE TEXTO

Non hai libro de texto programado para 4º ESO, nin para 1º BAC nin para 2º BAC.
O profesor aportará os apuntes teóricos e tamén outros complementarios que se precisen a
través da plataforma TIC e da aula virtual do centro.
Desde o mes de novembro o a lu mna do d e 1º B AC d is po r á obrigatoriamente dun
dicionario escolar latín-español:Spes, Vox, SM…
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LIBROS DE LECTURA
4º ESO
As lecturas obrigatorias para este curso se concentran nos distintos e variados fragmentos de
autores clásicos principalmente, uns en latín e outros traducidos, de carácter histórico e
social relacionados coas temáticas culturais plantexadas ao longo do curso.
Os libros de lectura poderán ser sustituídos por outros que se negocien cos alumnos, en
función dos seus gustos e da dispoñibilidade de acceso en virtude do número de
discentes do curso e do tipo de ensino, presencial ou telemático.
1ª avaliación: Fragmentos relacionados coa orixe mitolóxica de Roma: Troia e a literatura das
viaxes.
Un libro a elexir entre:
-Vivet-Rémy, Anne-Catherine (2004). Rómulo y Remo. Madrid: Akal.
-Sautereau, F. (2005). Cuentos y leyendas del nacimiento de Roma. Madrid: Anaya.
2ª avaliación: Fragmentos relacionados coa sociedade e vida cotiá: a famlia romana,
composición e roles, vivenda, alimentación e indumentaria.
Fragmentos relacionados coa mitoloxía clásica: deuses, mitose heroes.
Un libro a elexir entre:
-Gándara, L. (1995). Guárdate de los Idus. Madrid: SM
-Eslava Galán, Juan (1988). Yo, Aníbal. Barcelona: Planeta.
3ª avaliación: Fragmentos relacionados coa romanización e o patrimonio arqueolóxico e
artístico romano en Gallaecia e o resto de Hispania: urbanismo e edificios
significativos; os espectáculos públicos: teatro, circo e anfiteatro.
Un libro a elexir entre:
-Calderón, Emilio (2004). El último crimen de Pompeya. Zaragoza: Edelvives.
-Sánchez-Escalonilla, A. (2007). Ana y la sibila. Madrid: Bambú.
1º BAC
1ª avaliación: A Eneida, de Virxilio. Os primeiros 6 libros. Comentario e relación coa
Odisea de Homero.
2ª avaliación: A Eneida, de Virxilio. Os 6 libros restante. Comentario e relación coa Ilíada,
de Homero.
A “Fábula de Amor e Psique”na novela El Asno de Oro, de Apuleyo.
3ª avaliación: Principais discursos de Cicerón.
Unha comedia de Plauto. Preferiblemente Asinaria, (segundo programa de teatro
grecolatino de Lugo-Orense 2016).
2º BAC
As lecturas propostas poderán ser cambiadas, a partir das directrices do grupo de
traballo das ABAUs.
IES A Xunqueira I
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As lecturas van incluídas nos temas de literatura, e ilustrarán os contidos teóricos.
1ª avaliación: “A traxedia de Lucrecia” I, 56-40. Ab urbe condita. Tito Livio
2ª avaliación: Discursos de Calgaco e Agrícola. 29-38. Agricola. Tácito.
Unha comedia de Plauto: Preferiblemente Asinaria (ou coincidente co programa de
teatro grecolatino de Lugo-Orense a celebrar no curso presente).
3ª avaliación: Metamorfoses de Ovidio: “Apolo e Dafne” I, 452-567;
“Píramo e Tisbe” IV, 55-166;
“Orfeo e Eurídice” X, 1-71.
Poemas varios de Catulo a Lesbia: 51, 2, 86, 87, 109, 5, 7, 3, 85, 70, 8, 11.
OUTROS RECURSOS
Aula
Se a situación de pandemia o permite, utilizarase a lousa electrónica.
Biblioteca escolar
A biblioteca do centro ten varias seccións onde o alumnado pode atopar información
sobre o mundo romano:
 Unha sección sobre literatura latina -repartida fisicamente entre a biblioteca e o
departamento-, onde se poden ler os autores máis representativos, traducidos ao galego
ou ao castelán.
 Unha sección cos libros de lectura do curso, que se ubica no departamento.
 Unha sección de referencia con dicionarios e enciclopedias onde se poden atopar datos
sobre o mundo romano e a lingua latina e a súa evolución ao romance.
 Ordenadores e tabletas con conexión á rede.
 Videoteca: nela pódense atopar películas de tema romano.
Por mor das medidas de seguridade sanitaria procurará utilizarse, na medida do posible, o
material colgado na aula virtual e na plataforma TIC do centro, así como o libro electrónico.
Recursos telemáticos
o
o
o
o
o
o

Libro dixital.
Aula virtual MOODLE da materia.
Plataforma TIC Google do centro.
Whatsapp.
Teléfono.
Videoconferencia.

Subiranse os materiais á aula virtual e á plataforma TIC do centro. Neste curso
evitarase, sempre que sexa posible, o emprego de recursos en papel.
Material dos alumnos
Inculcarase nos discentes a importancia de preparar e conservar con coidado os seus
materiais de traballo, que son medios para aprender e algunha vez obxecto de avaliación.
Non se poderán compartir os materiais.
IES A Xunqueira I
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CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E
PROMOCIÓN DO ALUMNADO
AVALIACIÓN
4º ESO

CC

Proceso
Organizar o propio proceso de aprendizaxe en grupo
(traballo cooperativo) ou individualmente.

CC

Adquirir, procesar e asimilar novos coñecementos e
capacidades.
Proceso

CAA
Apoiarse en experiencias vitais e aprendizaxes anteriores
e aplicalos en situacións novas.
Uso crítico, creativo e seguro das TIC para o traballo, o
ocio a inclusión e a comunicación.
Uso das TIC para obter, avaliar, almacenar, producir,
presentar e intercambiar información.

Estándares prioritarios
[4º-LAB6.3.1] , [4º-LAB7.1.1] ,
[4º-LAB3.5.1] , [4º-LAB3.6.1] ,
[4º-LAB4.2.1]
[4º-LAB.1.5.1] , [4º-LAB.1.6.1] ,
[4º-LAB2.2.1], [4º-LAB3.2.1] ,
Estándares prioritarios
[4º-LAB3.3.1], [4º-LAB3.5.1] ,
[4º-LAB3.6.1], [4º-LAB4.2.1]
[4º-LAB3.6.3]

Cohesionar ideas: expresión oral.

[4º-LAB5.6.1] , [4º-LAB5.5.1],
[4º-LAB5.4.1]
[4º-LAB5.6.1] , [4º-LAB.1.2.1],
[4º-LAB5.5.1] , [4º-LAB5.4.1] ,
[4º-LAB7.1.2]
[4º-LAB5.6.1] , [4º-LAB5.5.1] ,
[4º-LAB5.4.1]
[4º-LAB3.6.4] , [4º-LAB4.2.2] ,
[4º-LAB7.4.1] , [4º-LAB4.3.1] ,
[4º-LAB6.6.1]
[4º-LAB3.6.4] , [4º-LAB4.2.2] ,
[4º-LAB6.1.1] , [4º-LAB3.4.2] ,
[4º-LAB4.3.1] , [4º-LAB6.5.1]
[4º-LAB6.6.1]

Adecuarse ó contexto: expresión oral.

[4º-LAB3.6.2] , [4º-LAB6.6.1]

Adecuarse ó contexto: expresión escrita

Revisión dos textos: expresión oral.

[4º-LAB3.4.2] , [4º-LAB3.6.2] ,
[4º-LAB4.6.1] , [4º-LAB6.5.1]
Todos os estándares
avaliados mediante as
investigacións e os traballos
de aplicación e síntese.
Todos os estándares
avaliados mediante a
exposición.
[4º-LAB3.6.2]

Localizar e obter información: comprensión escrita.

[4º-LAB2.3.1] , [4º-LAB4.5.1]

Integrar e interpretar: comprensión oral.

[4º-LAB7.3.1]

Integrar e interpretar: comprensión escrita.

[4º-LAB7.3.1] , [4º-LAB2.3.1] ,
[4º-LAB3.5.2] , [4º-LAB4.5.1]
[4º-LAB3.4.1] , [4º-LAB4.5.1]

CD
Comunicarse e participar en redes de colaboración a
través de internet.
Crear un texto coherente: expresión oral.

Crear un texto coherente: expresión escrita.

Presentación: expresión escrita.
CCL

Fluidez e interacción oral.

Reflexionar e valorar: comprensión oral.
Reflexionar e valorar: comprensión escrita.
Coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito
crítico, as diferentes manifestacións culturais e artísticas.
CCEC
Considerar as manifestacións culturais e artísticas como
fonte de enriquecemento e desfrute persoal e parte da
riqueza e patrimonio dos pobos.

[4º-LAB6.2.1] , [4º-LAB3.5.2] ,
[4º-LAB4.5.1] , [4º-LAB4.6.1]
[4º-LAB5.1.2] , [4º-LAB1.1.1] ,
[4º-LAB2.1.1] , [4º-LAB5.5.1] ,
[4º-LAB6.4.1
[4º-LAB5.5.1] , [4º-LAB6.4.1]
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Coñecer e reproducir: Acceso e identificación.

[4º-LAB7.2.1]

Coñecer e reproducir: Comprensión.

[4º-LAB6.4.2] , [4º-LAB7.2.1]

Aplicar e analizar: Aplicación.

[4º-LAB6.4.2] , [4º-LAB5.1.3]

Aplicar e analizar: Análise.

[4º-LAB3.1.1] , [4º-LAB4.1.1] ,
[4º-LAB7.2.1]
[4º-LAB5.2.1] , [4º-LAB5.2.2] ,
[4º-LAB5.7.1]
[4º-LAB1.4.1] , [4º-LAB5.3.1] ,
[4º-LAB.1.3.1], [4º-LAB5.1.4]
[4º-LAB5.2.2], [4º-LAB5.4.1],
[4º-LAB5.6.1]

Promover o bo goberno e fundamentar en valores éticos
as distintas actividades desenvolvidas.
Interpretar fenómenos e problemas sociais para elaborar
respostas, tomar decisións e resolver conflitos
Traballo cooperativo (Interactuar con outras persoas e
grupos conforme a normas baseadas no respecto mutuo e
as conviccións democráticas.)
Participar dun xeito eficaz e construtivo na vida social e
Proceso
profesional.
Participar plenamente na vida cívica de forma activa e
democrática.

[4º-LAB5.1.4] , [4º-LAB5.3.1]
Estándares prioritarios

[4º-LAB5.1.1] , [4º-LAB5.1.4] ,
[4º-LAB5.3.1]

1º BAC
CC

CAA

CD

Proceso
Organizar o propio proceso de
aprendizaxe en grupo (traballo
cooperativo) ou individualmente.
Adquirir, procesar e asimilar novos
coñecementos e capacidades.
Uso crítico, creativo e seguro das TIC
para o traballo, o ocio a inclusión e a
comunicación.
Uso das TIC para obter, avaliar,
almacenar, producir, presentar e
intercambiar información.
Comunicarse e participar en redes de
colaboración a través de internet.
Cohesionar ideas: expresión escrita.

[1º-LA1B3.6.1] , [1º-LA1B3.5.1] ,
[1º-LA1B3.3.1], [1º-LA1B3.7.1] , [1º-LA1B6.3.1] ,
[1º-LA1B7.4.2]
[1º-LA1B2.2.1] , [1º-LA1B3.2.1] , [1º-LA1B1.6.1],
[1º-LA1B1.5.1] , [1º-LA1B7.1.1] , [1º-LA1B4.2.1]
[1º-LA1B5.5.1] , [1º-LA1B7.1.2]

Adecuarse ó contexto: expresión oral.

[1º-LA1B6.6.1]

Presentación: expresión escrita.

Todos os estándares avaliados mediante as
investigación e os traballos e aplicación e
síntese.
Todos os estándares avaliados mediante a
exposición.
[1º-LA1B2.4.1]

Fluidez e interacción oral.
CCL

Estándares prioritarios

Localizar e obter información:
comprensión oral.
Integrar e interpretar: comprensión
escrita.

Reflexionar e valorar: comprensión oral.

[1º-LA1B1.2.1] , [1º-LA1B5.3.1] , [1º-LA1B5.9.1]

[1º-LA1B5.5.1]
[1º-LA1B4.3.1] , [1º-LA1B6.5.1]

[1º-LA1B3.5.2] , [1º-LA1B3.6.2] , [1º-LA1B3.8.1],
[1º-LA1B3.4.2] , [1º-LA1B3.5.3] , [1º-LA1B4.4.1],
[1º-LA1B4.5.1] , [1º-LA1B4.6.1] , [1º-LA1B6.1.1],
[1º-LA1B6.2.1] , [1º-LA1B7.3.1] , [1º-LA1B7.4.1],
[1º-LA1B7.5.1]
[1º-LA1B1.5.2] , [1º-LA1B3.4.1]

Reflexionar e valorar: comprensión
escrita.

[1º-LA1B1.5.2] , [1º-LA1B3.4.1] , [1º-LA1B4.7.1]

Coñecer, comprender, apreciar e valorar
con espírito crítico, as diferentes
manifestacións culturais e artísticas.

[1º-LA1B1.1.1] , [1º-LA1B2.1.1] , [1º-LA1B5.5.2],
[1º-LA1B5.6.2] , [1º-LA1B5.1.1], [1º-LA1B5.8.1]
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CCEC

[1º-LA1B5.8.1] , [1º-LA1B6.4.1]

Coñecer e reproducir: Comprensión

[1º-LA1B5.1.4] , [1º-LA1B6.4.2] , [1º-LA1B7.2.1],
[1º-LA1B1.5.3]
[1º-LA1B5.1.4]

Aplicar e analizar: Aplicación
CC
CMCT

CSIEE

CSC
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Considerar as manifestacións culturais e
artísticas como fonte de enriquecemento
e desfrute persoal e parte da riqueza e
patrimonio dos pobos.
Coñecer e reproducir: Acceso e
identificación

[1º-LA1B3.1.1] , [1º-LA1B7.2.1] , [1º-LA1B1.5.3],
[1º-LA1B5.9.2]

Proceso

Estándares prioritarios

Aplicar e analizar: Análise

[1º-LA1B3.1.1] , [1º-LA1B4.1.1]

Razonar e reflexionar: Xuizo e
valoración

[1º-LA1B6.4.2]

Promover o bo goberno e fundamentar
en valores éticos as distintas actividades
desenvolvidas.
Interpretar fenómenos e problemas
sociais para elaborar respostas, tomar
decisións e resolver conflitos

[1º-LA1B5.4.1] , [1º-LA1B5.4.2]

Traballo cooperativo (Interactuar con
outras persoas e grupos conforme a
normas baseadas no respecto mutuo e
as conviccións democráticas.)
Participar dun xeito eficaz e construtivo
na vida social e profesional.
Participar plenamente na vida cívica de
forma activa e democrática.

[1º-LA1B5.10.1] , [1º-LA1B5.2.1] ,
[1º-LA1B5.1.5] , [1º-LA1B5.7.1], [1º-LA1B5.6.1] ,
[1º-LA1B1.4.1] , [1º-LA1B5.1.2] , [1º-LA1B5.2.2],
[1º-LA1B1.3.1] , [1º-LA1B2.3.1]
[1º-LA1B5.1.5] , [1º-LA1B5.6.1], [1º-LA1B5.6.2],
[1º-LA1B5.7.1], [1º-LA1B5.10.1]

[1º-LA1B5.7.1]
[1º-LA1B5.6.1] , [1º-LA1B5.7.1]

2º BAC
CC

CAA

CD

CCL

Proceso

Estándares prioritarios

Organizar o propio proceso de aprendizaxe en
grupo (traballo cooperativo) ou individualmente.
Adquirir, procesar e asimilar novos
coñecementos e capacidades.

[2º-LA2B5.3.1] , [2º-LA2B5.2.1]

Uso crítico, creativo e seguro das TICs para o
traballo, o ocio a inclusión e a comunicación.
Uso das TIC para obter, avaliar, almacenar,
producir, presentar e intercambiar información.

[2º-LA2B4.5.1]

Comunicarse e participar en redes de
colaboración a través de internet.
Planificar: expresión oral

[2º-LA2B4.5.2]

Planificar: expresión escrita

[2º-LA2B2.4.2]

Adecuarse ó contexto: expresión oral.

[2º-LA2B6.4.1] , [2º-LA2B1.2.1]

Presentación: expresión escrita.

Todos os estándares avaliados mediante
as investigación e os traballos e
aplicación e síntese.

Fluidez e interacción oral.

Todos os estándares avaliados mediante
a exposición.

Revisión dos textos: expresión escrita

[2º-LA2B4.4.1] , [2º-LA2B5.5.1]

Localizar e obter información: comprensión
oral.

2º-LA2B4.4.1]

[2º-LA2B1.2.2] , [2º-LA2B6.2.1] , [2ºLA2B2.1.1], [2º-LA2B1.1.1]

[2º-LA2B4.3.2] , [2º-LA2B4.5.1] , [2ºLA2B4.5.2]

[2º-LA2B2.4.2]
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Integrar e interpretar: comprensión escrita.

[2º-LA2B3.2.1] , [2º-LA2B3.5.1] , [2ºLA2B4.4.1]

Reflexionar e valorar: comprensión oral.

[2º-LA2B6.4.1] , [2º-LA2B2.4.1] , [2ºLA2B2.5.2]

Reflexionar e valorar: comprensión escrita.

[2º-LA2B6.4.1] , [2º-LA2B2.4.1] , [2ºLA2B2.5.1], [2º-LA2B2.5.2] , [2ºEstándares prioritarios

CC

Proceso

LA2B3.1.1], [2º-LA2B3.3.1], [2ºLA2B3.4.1] , [2º-LA2B5.1.1] , [2ºLA2B6.1.1], [2º-LA2B6.2.2], [2ºLA2B6.3.1]
CCEC

CMCT

Coñecer, comprender, apreciar e valorar con
espírito crítico, as diferentes manifestacións
culturais e artísticas.
Coñecer e reproducir: Acceso e identificación
Coñecer e reproducir: Comprensión

CSC

Interpretar fenómenos e problemas sociais
para elaborar respostas, tomar decisións e
resolver conflitos

[2º-LA2B4.1.1] , [2º-LA2B4.2.1]

[2º-LA2B2.2.1] , [2º-LA2B2.3.1],
[2º-LA2B4.3.1]
[2º-LA2B2.2.1]
[2º-LA2B5.4.1]

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN:
Faranse dúas pruebas escritas por avaliación, e cada unha terá o mesmo valor. As dúas
probas farán a media e suporán a porcentaxe desinada nas tábulas de cualificación de cada curso.
Respecto ás cualificacións debemos precisar:
Empregarase o sistema numérico de 0 a 10, e considérase superada a materia si a
cualificación é igual ou superior a 5. No caso de decimais, o redondeo se fai á alza a partir de 6
décimas (se a nota exacta é 7.5, a nota redondeada será 7; se a nota exacta é 7.6, a nota redondeada
será 8).
Caso de constatarse que un alumno fixo un exame fraudulento, a nota dese exame será 0 e
así contará a todos os efectos.
A non presentación a un exame de avaliaciónou ás probas escritas que se leven a cabo ao
longo do trimestre, so quedará xustificada mediante carta ou comunicación persoal dos pais ou
titores legais.
4º ESO
CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN
Procedemento e instrumento

PROCEDEMENTO: Análise das
producións dos alumnos/as
INSTRUMENTO: Investigacións

PROCEDEMENTO: Probas específicas
INSTRUMENTO: Proba aberta /
Resolución de exercicios /

CC
CAA
CD
CCL
CSIEE
CSC
CAA
CCL
CCEC
CMCT

Peso

10%

70%

Valorarase
1’5-2%
1,5-2,5%
2,5-3,5%
1,5-2%

- Estrutura do traballo
- Contido
- Conclusións
- Presentación

1. O latín, orixe do romance
2. O sistema la lingua latina
3. Morfoloxía
4. Sintaxe

5%
5%
15%
15%
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Interpretación de datos

CSIEE
CSC

5%
20%
5%

-Dominio da materia.

2,5%

PROCEDEMENTO: Probas específicas

CD

INSTRUMENTO: Exposición dun tema

CCL
CSIEE
CSC

-Contacto visual e interacción
co público.

PROCEDEMENTO: Análise das
producións dos alumnos/as
INSTRUMENTO: Traballo de aplicación
e síntese

CD
CCEC
CMCT

5%

- Presentación TIC
- Contido
- Corrección lingüística
- Entrega en prazo

1,5%
5%
1,5%
2%

10%

-Actividades persoais (casa e
aula)
-Participación na clase
-Traballo en grupo
-Respecto e cumprimento das
normas.

2’5%
2,5%
2,5%
2’5%

PROCEDEMENTO: Observación
sistemática
INSTRUMENTO: Diario de clase

CAA
CCL
CCEC
CMCT
CSIEE
CSC

5%

50

5. Roma: historia, cultura.
6. Textos
7. Léxico

2,5%

1º BAC
CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN
Procedemento e instrumento

CC

PROCEDEMENTO: Análise das
producións dos alumnos/as
INSTRUMENTO: Investigacións

CAA
CD
CCL
CSIEE
CSC

PROCEDEMENTO: Probas específicas
INSTRUMENTO: Proba aberta /
Resolución de exercicios /
Interpretación de datos

CAA
CCL
CCEC
CMCT
CSIEE
CSC

PROCEDEMENTO: Probas específicas

CD

INSTRUMENTO: Exposición dun tema

PROCEDEMENTO: Análise das
producións dos alumnos/as
INSTRUMENTO: Traballo de aplicación
e síntese

PROCEDEMENTO: Observación
sistemática
INSTRUMENTO: Diario de clase

Peso

5%

Valorarase
1,25%
1,50%
1,25%
1,00%

- Estrutura do traballo
- Contido
- Conclusións
- Presentación

80%

1. O latín, orixe do romance
2. O sistema la lingua latina
3. Morfoloxía
4. Sintaxe
5. Roma: historia, cultura.
6. Textos
7. Léxico

5%
5%
15%
15%
5%
30%
5%

5%

-Dominio da materia.

2,5%

CCL
CSIEE
CSC

-Contacto visual e interacción
co público.

2,5%

CD
CCEC
CMCT

5%

- Presentación TIC
- Contido
- Corrección lingüística
- Entrega en prazo

1,25%
1,50%
1,25%
1,00%

5%

-Actividades persoais (casa e
aula)
-Participación na clase
-Traballo en grupo
-Respecto e cumprimento das
normas.

1,25%
1,25%
1,25%
1,25%

CAA
CCL
CCEC
CMCT
CSIEE
CSC

IES A Xunqueira I
Pontevedra

Programación Didáctica do Departamento de Latín. Curso 2019-20

51

2º BAC
CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN
Procedemento e instrumento
PROCEDEMENTO: Análise das
producións dos alumnos/as
INSTRUMENTO: Investigacións

CC
CAA
CD

PROCEDEMENTO: Probas
específicas
INSTRUMENTO: Proba aberta /
Resolución de exercicios /
Interpretación de datos

CAA
CD
CCL
CCEC
CMCT
CSC

PROCEDEMENTO: Probas
específicas
INSTRUMENTO: Exposición dun
tema

CD

PROCEDEMENTO: Análise das
producións dos alumnos/as
INSTRUMENTO: Traballo de
aplicación e síntese

CAA
CD
CCL
CSC

Peso

5%

-Estrutura do traballo
-Contido
-Conclusións
-Presentación

1,25%
1,50%
1,25%
1,00%

80%

1. O latín, orixe do romance
2. Morfoloxía
3. Sintaxe
4. Literatura
5. Textos
6. Léxico

5%
5%
5%
5-10%
50%
10%

5%

CAA
PROCEDEMENTO: Observación CCL
CMCT
sistemática
CSIEE
INSTRUMENTO: Diario de clase
CSC

Valorarase

5%

5%

-Dominio da materia.
-Contacto visual e interacción co
público.

2,5%
2,5%

-Presentación TIC
-Contido
-Corrección lingüística
-Entrega en prazo

1,25%
1,50%
1,25%
1,00%

-Actividades persoais (casa e aula)
-Participación na clase
-Traballo en grupo
-Respecto e cumprimento das normas.

1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
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En atención a aplicación dos novos cambios normativos xurdidos logo da publicación da
orde do 25 de xaneiro de 2022, actualizamos pois a normativa de avaliación como segue.
En aplicación dos criterios de avaliación anteriormente citados e dos seus estándares de
aprendizaxe avaliables, para realizar un seguimento adecuado do progreso do alumnado
teranse en conta varios elementos de valoración para cualificar cun sentido global o
rendemento persoal de cada alumno:
Así pois, para levar un control periódico do proceso de ensino–aprendizaxe e do grao de
adquisición competencial, realizaranse dúas probas escritas por trimestre para comprobar a
consolidación e asimilación satisfactoria dos contidos arriba indicados. A estrutura da
proba deberá contemplar os apartados propios da materia no cuarto curso da ESO e de 1º
BAC, tal e como propoñemos a continuación e seguindo os criterios de avaliación de cada
curso:
 PRIMEIRA PARTE: exercicios prácticos de morfoloxía e sintaxe (por exemplo,
completando terminacións nominais e verbais) ou de comprensión dun texto proposto
mediante sinxelas preguntas en latín, que responderán ao nivel adquirido polo alumno
en cada capítulo ou conxunto de capítulos. Igualmente,poderase incluír un texto para
tradución, (70 % da cualificación).
 SEGUNDA PARTE: cuestión de etimoloxía, sinonimia, antonimia, preguntas en
latín sobre o texto, etc. (20% da cualificación).
 TERCEIRA PARTE: cuestión de cultura e civilización romana(vida cotiá, arte,
mitoloxía, etc.) a través de sinxelas preguntas ou dun breve esquema no que se
demostre a asimilación dos contidos estudados na clase, así como a capacidade de
expresión escrita necesaria para acadar a competencia básica relativa ás competencias
social e cívica (10% da cualificación).
En 2º de Bac As cuestións relativas ós contidos serán distribuidas nas dúas probas deste
xeito:
A primeira proba dará conta dunha tradución co diccionario dun texto non vito na aula e
dará conta tamén de cuestións morfosintácticas referidas ó mesmo texto e de cuestións
referidas ó léxico: aforismos, toponimia e evolución fonética.
A segunda proba dará conta dunha tradución sin diccionario dun texto vito na aula e
ademais haberá cuestións sobre literatura e lectura obrigatoria.
A tradución xunto coas cuestións de índole lingüística suporán o 70% da nota, e o 30% as
referidas ó léxico, literatura e lecturas.
O carácter progresivo da maior parte dos contidos da materia, propicia unha
AVALIACIÓN CONTINUA E FORMATIVA, na que a superación de cada proba implica
o dominio sobre os contidos anteriores. Isto fai que non se realicen probas de recuperación
propiamente ditas, salvo para os contidos dos bloques temáticos non lingüísticos (probas
adhoc ou traballos monográficos a final de curso). Aos alumnos que estean dispostos,
daráselles exercicios para que poidan traballar máis polo miúdo os contidos que teñen
menos craros e solucionen as súas dúbidas coa corrección personalizada por parte do
profesor. Só cando a docente perciba que as dúbidas ou incomprensións son xeralizadas,
volverá repasar ese tema concreto con todo o grupo.
Ademais das dúas probas escritas en cada trimestre valoraranse as intervencións orais en
clase, a resolución de actividades propostas (traballo diario), os traballos de investigación
realizados, as lecturas obligatorias ou voluntarias relacionadas coa materia, a participación
en actividades complementarias e, en resumo, calquera dos instrumentos para a avaliación
do proceso de aprendizaxe do alumnado mencionados no apartado correspondente.
Os criterios de avaliación serán os mesmos para o ensino presencial, semipresencial e
telemático, ainda que poidan variar os modelos de exame e probas escritas
Avaliacións 3ª e ordinaria final en ESO
(para o ensino presencial, telemático e semipresencial)
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En atención a aplicación dos novos cambios normativos xurdidos logo da publicación da
orde do 25 de xaneiro de 2022, actualizamos pois a normativa de avaliación como segue.
Latín. 4º ESO:
A 3ª Avaliación: (Celebrarase a súa xunta de avaliación 06-08 de xuño)
Posto que trátase da última avaliación parcial e atendendo a avaliación continua da materia,
a súa nota determinará que alumnado se considera aprobado e que suspenso; ainda
podendo respectivamente subir e recuperar a nota antes da avaliación ordinaria fnal.
Asignación de actividades durante o período do 6 ó 22 de xuño:
O alumnado que suspenda a terceira avaliación:
Realizará actividades de recuperación a partir dunha selección de exercicios de contidos
lingüísticos xa tratados ao longo do curso. Estes exercicios o actividades faralas o alumno
na aula, de xeito que poida plantexar as súas dúbidas ó profesor e determinen que o alumno
acada os obxectivos da materia.
Será a xuicio do profesor o determinar unha proba final para aqueles alumnos que non
fagan axeitadamente un seguimento diario dos exercicios propostos ou polas circunstancias
que sexan non acudan á aula durante este período de recuperación.
O alumnado que aprobe a terceira avaliación:
Terá a posibilidade de mellorar a nota obtida na 3ª avaliación, coma resultado dunha
avaliación continua. Esta melloría consistirá en realizar na aula actividades que reforcen
os contidos lingüísticos dados no curso para o alumnado que ten unha nota de 5 e 6 na
terceira avaliación; e actividades de ampliación de contidos lingüísticos para o alumnado
que acadou os obxectivos do curso cunha nota de 7 ou maior.
A avaliación ordinaria final: (Celebrarase a súa xunta de avaliación o 23 e 27 de xuño)
A nota desta avaliación virá determinada polas seguintes consideracións:
a) Para o alumnado que fixo actividades de recuperación: terase en conta o resultado
da valoración destas actividades ou do examen final, se houbese lugar. Deste xeito:
A nota máxima positiva desta valoración será en todo caso de 5.
A nota máxima negativa desta valoración será a que corresponda, ben a da terceira
avaliación ou ben a resultante do período de recuperación.
b) Para o alumnado que fixo actividades de reforzo ou ampliación:
A valoración destas actividades (en ningún caso será maior dun 1) sumará á da
terceira avaliación, expresadas ambalas dúas en decimais; e o seu resultado será a
nota da avaliación ordinaria final.
No caso de que esta nota resultante sexa ainda menor ca da 2ª avaliación anterior,
para obter a nota da avaliación ordinaria final farase a media de esta nota coas
cualificacións en decimáis obtidas nas 1ª e 2ª avaliacións.
Avaliacións 3ª e ordinaria final en BACH
(para o ensino presencial, telemático e semipresencial)
En atención a aplicación dos novos cambios normativos xurdidos logo da publicación da
orde do 25 de xaneiro de 2022, actualizamos pois a normativa de avaliación como segue.
Latín. 1º BACH:
A 3ª Avaliación:
Do mesmo xeito cas dúas avaliacións anteriores, faranse os dous parciais correspondentes
e tras valorar os traballos realizados obterase a nota do trimestre sen ter unha xunta de
avaliación propia.
A avaliación ordinaria final: (Celebrarase a súa xunta de avaliación 06-08 de xuño)
Polo tanto, seguindo as pautas da avaliación continua nesta materia, formularase a nota da
avaliación ordinaria final atendendo a nota do último trimestre e seguindo a seguinte
consideración:
Ó alumnado aprobado na terceira avaliación pero cunha nota menor ca da 2ª avaliación
anterior, faráselle a media das cualificacións en decimáis obtidas nas tres avaliacións.
Os alumnos os que suspenden quedan convocados ás probas da avaliación extraordinaria.
Asignación de actividades durante o período do 6 ó 22 de xuño:
O alumnado que suspenda a avaliación ordinaria final:
IES A Xunqueira I
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Realizará unha selección de exercicios de contido lingüístico xa tratados ao longo do curso,
de xeito que poida resolver as súas dúbidas e acadar osbxectivo do curso na proba
extraordinaria.
O alumnado que aprobe a avaliación ordinaria final:
Realizará unha selección de exercicios de contido lingüístico que poidan reforzar os
contidos deste curso ou ampliar outros que sexan preparatorios para o curso seguinte.
Estas actividades non sumarán ningunha nota á xa obtida na avaliación ordinaria final.
Latín. 2º BACH:
A 3ª Avaliación:
Do mesmo xeito cas dúas avaliacións anteriores, farase neste caso un examen único fixado
polo centro o martes 3 de maio ás 9.00 horas e tras valorar os traballos realizados obterase
a nota do trimestre sen ter unha xunta de avaliación propia.
No obstante, para o alumnado cun resultado negativo na 3ª avaliación, plantexaríase a
posibilidade de facer unha proba final de suficiencia á semana seguinte (11-13 de maio), e
antes da xunta da avaliación final ordinaria.
Esa proba terá carácter de suficiencia, por lo que non será aberta para o alumnado
aprobado e versará sobre todos os contidos lingüísticos da materia explicados.
Se o alumno non acada nesta proba a cualificación máxima de 5 (non se contemplan para
esta cualificación final nin o traballo persoal, nin os traballos temáticos) cualificaráselle
negativamente coa cualificación final obtida no curso.
Caso de superar esa proba, a cualificación final será únicamente de 5.
A avaliación ordinaria final: (Celebrarase a súa xunta de avaliación o 18 de maio)
Polo tanto, seguindo as pautas da avaliación continua nesta materia, formularase a nota da
avaliación ordinaria final atendendo a nota do último trimestre e seguindo a seguinte
consideración:
Ó alumnado aprobado na terceira avaliación pero cunha nota menor ca da 2ª avaliación
anterior, faráselle a media das cualificacións en decimáis obtidas nas tres avaliacións.
Os alumnos os que suspenden quedan convocados ás probas da avaliación extraordinaria.
Os criterios de avaliación serán os mesmos para o ensino presencial, semipresencial e
telemático.
Período para a preparación da prueba de ABAU:
Tanto os alumnos aprobados na convocatoria oridinaria final coma os que deben presentase
á convocatoria extraordinaria poderán acudir á aula para a realización de actividades
preparatorias para as probas selectivas da Universidade.
Ditas actividades consistirán na revisión práctica dos contidos plantexados durante o curso
e aplicados agora sobre supostos de resolución en tempo e forma similares ós da mesma
proba de ABAU.
Asignación de actividades durante o período do 6 ó 22 de xuño:
O alumnado que suspenda a avaliación ordinaria final:
Realizará unha selección de exercicios de contido lingüístico xa tratados ao longo do curso,
de xeito que poida resolver as súas dúbidas e acadar osbxectivo do curso na proba
extraordinaria. Para esta finalidade, e como xa anunciamos antes, poderán acudir as clases
preparatorias para ABAU.
Avaliación extraordinaria
(para o ensino presencial, telemático e semipresencial)
En atención a aplicación dos novos cambios normativos xurdidos logo da publicación da
orde do 25 de xaneiro de 2022, actualizamos pois a normativa de avaliación como segue.
Latín. 4º da ESO:
En atención á nova normativa non haberá ninguna proba extraordinaria.
Latín I e II. 1º e 2º BACH: (Celebrarase a súa xunta de avaliación 23 e 27 de xuño)
Os alumnos de 1º e 2º de Bach que non puidesen superar a materia nas súas respectivas
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convocatorias ordinarias finales, teñen dereito a realizar unha proba extraordinaria no
período 20-22 de xuño.
Polo tanto, a cualificación final da avaliación extraordinaria virá determinada exclusivamente pola nota deste único exame.
Os obxectivos, estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación serán en todo
similares aos acadados na terceira avaliación, sen rebaixar en absoluto os niveis mínimos
esixibles.
Os criterios de avaliación serán os mesmos para o ensino presencial, semipresencial e
telemático.
De manterse a situación de crise sanitaria que non permita a presencialidade, realizarase
a proba de forma oral por videoconferencia.

9.3

PROMOCIÓN

Na cualificación final o discente deberá acadar o 50% do grao mínimo para superar os
estándares, tanto na proba de avaliación sumativa como na extraordinaria.

10 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO
DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DO ENSINO
A docente avaliará o proceso de ensino mediante a reflexión persoal trimestral dos
seguintes indicadores:
Indicador

Escala
Nada

Algo

Moito

Sempre

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do
alumnado.
2. Conseguiuse motivar aos alumnos á actividade.
3. Relacionáronse os contidos novos con outros xa coñecidos polo
alumnado.
4. Relacionáronse as aprendizajes coa vida real do alumnado.
5. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.
6. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.
7. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.
8. Deuse un peso real á observación do traballo persoal.
9. Valorouse adecuadamente o traballo cooperativo do alumnado.
10. Valorouse adecuadamente o respecto de cada alumno polos
compañeiros do grupo.
11. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do
alumnado.
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INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE
A práctica docente avaliarase a través da reflexión persoal da profesora ou, de estimarse
viable, segundo as características do grupo, mediante a aplicación do seguinte cuestionario
aos alumnos:
Indicador

Escala
Nada

Algo

Moito

Sempre

1. Fanse explicacións xerais para todo o alumnado.
2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que
precisa.
3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.
4. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos
temas a tratar.
5. Propóñense actividades que favorezan a aprendizaxe autónoma.
6. Combínase o traballo individual i en equipo.
7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.
8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de
comprensión oral e escrita.
9. Incorpóranse as TICs aos procesos de ensino – aprendizaxe.
10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a
cada estándar.
11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das
probas / traballos, etc.
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis
significativos derivados da corrección das probas, traballos, etc.
13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os
seus acertos e erros.
14. Elóxiase aos alumnos nos seus logros.

11 ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES
En atención a aplicación dos novos cambios normativos xurdidos logo da publicación da
orde do 25 de xaneiro de 2022 polo que se actualiza a normativa de avaliación, e no referiodo á
recuperación da materia pendente de Latín I no Bach plantexamos os seguintes instrumentos e
criterios de seguimento e avaliación.
Faremos un recoñecemento nunha primeira charla co alumno sobre a planificación da materia para
súa recuperación facéndolle saber os seguintes aspectos:
Materiais e recursos:
a) O alumnado terá acceso á aula virtual do centro e estará matriculado no curso de Latín
que teña pendente; polo tanto pode dispor do todo o material para a preparación da
materia.
b) Farémoslle entregas duns exercicios de contido lingüístico propostos e ordeados
segundo a temporización da materia, que coincidirán cos parciais de cada avaliación de
cada materia.
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c) O resto de contidos, de cultura e lecturas obrigatoria, serán valorados coa entrega dos
exercicios pertinentes en tempo e forma (véanse estes na programación de cada curso).
d) Aprobeitaremos a presencia do alumnado que estea matriculado no curso de Latín II
para que poida participar activamente na aula respondendo a cuestións relacionadas coa
materia de Latín I.
Seguimento:
O alumno terá titorización para comprobar o axeitado logro dos obxectivos. O profesor
estará pois a disposición do alumnado para aclarar ou explicar todas as dúbidas
plantexadas.
Entedemos que os exercicios deste xeito programados cumprirán o obxectivo de manter
activo ó alumnado na consulta e resolución das súas dúbidas e deste xeito encamiñar
positivamente a preparación do examen final.
Avaliación e cualificación do seguimento:
a) Avaliacións trimestrais:
A nota nas avaliacións trimestrais de cada materia calcularase a partir da valoración que
supoña a entrega en tempo e forma e a correción de todos os exercicios propostos (de
lingua, cultura e lecturas obrigatorias). Deste xeito a nota máxima que se obterá nas
avaliacións trimestrais será dun 5.
b) Avaliación ordinaria final:
Finalmente será obrigrada a súa presentación para realizar un examen final da materia
no mes de maio ou concretamente nas datas que estableza a dirección do centro para os
alumnos con materias pendentes.
A nota final de cada matería resólvese coa seguinte porcentaxe de ponderación:
A entrega en tempo e forma e a correción de todos os exercicios propostos (de lingua,
cultura e lecturas obrigatorias) suporá un máximo dun 20% da nota.
A valoración do exame final suporá un máximo dun 80% da nota.
No caso de que o alumnado non fixera un seguimento regular ao longo dos tres
trimestres a ponderación dos exercicios será dun 0% e do exame final será dun 100%
Datas de probas e avaliacións:
Será o centro quen estableza un período para as probas de materias pendentes e tamén
unhas datas para as súas correspondentes avaliacións ordinaria e extraordinaria.
Neste curso hai un único alumno coa materia de Latín I pendente que está convocado a realizar a
proba pertinente o martes 5 de abril.

12 PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS
COÑECEMENTOS NECESARIOS
En 4º ESO E 1º BAC, como se trata da primeira vez que se dá a materia nun caso e de
comezo de etapa noutro, co que hai que empezar desde o principio, non é preciso habilitar
ningún tipo de procedemento de acreditación de coñecementos previos de Latín. En todo
caso, de darse a circunstancia de que todos os discentes de 1º BAC cursaran Latín no ano
anterior, poderíamos avanzar máis no desenvolvemento dos estándares, á vez que a
explicación dos contidos serviríanos de repaso do ano anterior e de reforzo nos estándares
acadados.
En 2º BAC tomaremos a proba de avaliación inicial como base para o repaso dos contidos
e o afondamento dos estándares non ben acadados no curso de 1º BAC, o que precisará unha
meirande temporalización da habitual, por mor do confinamento. Como non hai ningún
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alumno con cambio de modalidade non será preciso adoitar outros procedementos.
De detectarse algunha carencia nas linguas instrumentais dos alumnos respecto de
contidos necesarios para cumprir os estándares en Latín, procederase a traballar eses
contidos á par que se estudian en Latín, de xeito que se potencie a competencia lingüística a
partir do estudio comparado.
Con relación aos restantes bloques do currículum, ao tratarse da cultura orixinaria da nosa
actual non é preciso ter acadados uns coñecementos previos; máis ben será o estudio do
Latín o que explique quen somos e por que somos así. Mais se na lectura e tradución dos
textos atopamos que falta algún estándar por acadar do ano anterior, procederíamos a
traballalo.

13 DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A
ADOPAR
DATA
Realizarase nos primeiros días do curso.
TIPO DE PROBA
Constará dunha proba aberta avaliable e non calificada, que incluirá:

 4º ESO e 1º BAC
a.

Definición de conceptos da cultura latina a partir dos coñecementos que poidan ter
visto en cursos anteriores en materias como Ciencias Sociais, Relixión ou Literaturas.

b.

Ítems relacionados co léxico: cultismos, semicultismos, palabras patrimoniais,
prefixos, sufixos e raíces…

c.

Invención de contextos nos que usar con propiedade os latinismos estudiados.

d.

Análise morfolóxico e/ou sintáctico e tradución de palabras e cláusulas sinxelas nas
linguas instrumentais dos discentes ou en latín.

e.

Cuestións sobre os hábitos de estudio e os seus gustos e aficións.

f.

Cuestións para detectar o clima de aula e de centro.

g.

Cuestións para coñecer o grao de dixitalización dos discentes.

a.
b.
c.
d.
e.

 2º BAC
Análise morfolóxico de formas nominais e verbais.
Análise morfosintáctico e tradución de cláusulas latinas.
Cuestións sobre comprensión dun texto en latín.
Cuestións sobre cultura latina.
Cuestións para coñecer o grao de dixitalización dos discentes.

CONSECUENCIAS DOS RESULTADOS
Ver o grao no que os discentes acadaron os contidos e competencias que teñen que ver
coa materia de Latín, porque as traballaron o curso anterior na mesma materia ou en outras,
como en Lingua Castelá ou Galega, Ciencias Sociais ou Relixión, entre outras, servirá para
saber en que aspectos se deberá incidir máis, sobre todo polo que atinxe á competencia en
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comunicación lingüística das linguas instrumentais.
As cuestións sobre os hábitos de estudio e gustos dos alumnos axudará a incidir nas
dificultades que teñen estes para implicárense no estudio, e aportará un valioso coñecemento
para poder informar e orientar aos pais sobre a colaboración entre profesorado e familia na
axuda aos discentes. Así mesmo, permitirá o deseño de actividades e a busca de materiais
que fomenten a motivación polo aprendizaxe.

14 MEDIDAS PARA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
En prol da individualización do ensino hanse programar medidas xerais de adaptación
curricular: actividades que sirvan de reforzo na aprendizaxe aos máis lentos ou con
dificultades da aprendizaxe e outras que amplíen o coñecemento de quen sobrepase o grao
de desenvolvemento cognitivo propio do grupo.
Teranse como guías especiais os protocolos de TDAH e TEA e as indicacións dos
profesionais e asociacións que traballan coa dislexia.
Prepararanse exercicios especiais para cada alumno que o precise. No relativo á
competencia linguística, de darse o caso de que o discente non domine as estruturas
gramaticais dos seus idiomas instrumentais, proporcionaránselle exercicios en galego ou
castelán antes de chegar ao latín. Aos alumnos máis avantaxados poderáselles proporcionar
exercicios de maior dificultade, reforzadores dos motivos de logro.
O traballo en equipo e cooperativo servirá para motivar aos discentes e para que os
alumnos máis avantaxados poidan axudar aos que teñen máis dificultades, e fomentará a
cohesión grupal e o bo clima de aula.

15 CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS
Hai catro tipos de circunstancias nas que incorporar os temas transversais:
 facelos coincidir coas datas nas que a sociedade os commemora –día contra a
violencia de xénero, dos dereitos humanos, da muller traballadora...- ;
 coas campañas de sensibilización -o racismo, a homofobia...-;
 optar por un tratamento interdisciplinar, de acordo coas áreas implicadas para tocar o
tema todos á vez;
 aproveitar as situacións espontáneas para provocar a reflexión, recomendándolles
aos propios alumnos que requiran máis información, se cadra, doutros profesores.
Moitas veces xurdirán os temas a partir dos textos e temas que se analizan; outras
serán enunciados como manifestación das propias inquedanzas dos discentes.
Nas tres primeiras circunstancias apuntadas partirase de textos e material buscados ad hoc
pola docente ou investigados polos alumnos. Así, v.g., na educación para a saúde, usaremos
os que teñan que ver co exercicio físico e os deportes, a alimentación, as comidas, o uso das
drogas, etc. Na educación para o consumo, perícopas sobre as clases sociais, a vivenda, etc.
Para a igualdade de sexos, autores que traten o tema do machismo, da familia ou da
dignidade da persoa, ou mitos sobre a diferente forma de entender os roles masculino e
feminino. Na educación para a paz, textos sobre guerras, a romanización, etc. Para a
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educación ambiental nada mellor que unha perícopa co tópico do locus amoenus, aínda que
tamén utilizaremos Bucólicas e Xeórxicas, de Virxilio. Para o lecer, un texto sobre as
termas, entre outros. Para a educación vial, textos sobre as calzadas e os miliarios, e
topónimos que fagan referencia a eles.
Porque o motivo máis importante, quizais, da pertenza do Latín ó currículum do ESO e do
Bacharelato de Humanidades é que cheguemos a coñecer mellor os nosos sinais de
identidade persoal e cultural, nesta materia teñen cabida case que todos os temas transversais
do currículum, xa que homo sum. Nil humani a me alienum puto. Desde esta perspectiva, de
que o importante é a persoa, sen distingos, este departamento prestarase a participar, na
medida do posible, nas actividades que se programen no centro para toda a comunidade
educativa.
O traballo en equipo e cooperativo, a xunta coa realización de actividades e tarefas que
axuden a desenvolver as habilidades sociais, fomentará a cohesión grupal nuns grupos que
ás veces teñen dificultades de comunicación por mor de conflitos antigos non resoltos, ou
que, coma 1º BAC, proceden de centros docentes e lugares diferentes.
Neste departamento hai unha preocupación especial pola prevención e a resolución
pacífica de conflitos, polo que estima prioritaria –mesmo que na materia de Latín non temos
ningún estándar que faga referencia a iso- a utilización de técnicas de mellora da
comunicación, sobre todo relacionadas coa mediación, tanto polo que atinxe á relación entre
os discentes como de estes cos profesores ou cos seus país.

16 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E
EXTRAESCOLARES
Neste ano non se realizarán actividades extraescolares, salvo mellora da situación de pandemia.
Se as circunstancias o permitisen, entre as actividades extraescolares posibles estaría a
asistencia á representación dunha obra de teatro latina ou que teña que ver coa cultura clásica. Se
traballaría na aula a comedia á que asistirían. Os estándares afectados serían:
Curso
4º ESO

Estándares

Avaliación

4º-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.

Unha cuestión na
proba
aberta
sobre a comedia
vista.

4º-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.
4º-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.
4º-LAB5.7.1-Describe as características dos tipos de espectáculos públicos
celebrados no teatro, no circo e no anfiteatro, valora o seu mantemento no
mundo actual e sitúa nun mapa os teatros, os circos e os anfiteatros
conservados máis importantes.
1º BAC

1º-LA1B5.4.2-Describe a organización e a evolución da sociedade romana,
explicando as características das clases sociais e os papeis asignados a cada
unha, relacionando estes aspectos cos valores cívicos existentes na época e
comparándoos cos actuais.
1º-LA1B6.4.1-Realiza comentarios sobre os principais trazos dos textos
seleccionados e sobre os aspectos culturais presentes neles, aplicando para
iso os coñecementos adquiridos previamente nesta ou noutras materias.
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2º-LA2B4.2.1-Describe as características esenciais dos xéneros literarios
latinos, e identifica e sinala a súa presenza en textos propostos.
2º-LA2B4.3.2-Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos
no seu contexto cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas.
2º-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.

Para ilustrar a romanización de Gallaecia faríase unha visita á parte romana do Museo de
Pontevedra. Os estándares afectados son:
Curso
4º ESO

1º BAC

Estándares

Avaliación

4º-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.

Unha cuestión na
proba aberta ou
un
cuestionario
que terán que
respostar
e
explicar.

1º-LA1B5.2.1-Explica a romanización de Hispania e da Gallaecia, describe as
súas causas e delimita as súas fases.
1º-LA1B5.2.2-Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos
fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Hispania e da
Gallaecia, e sinala a súa influencia na historia posterior.
1º-LA1B5.3.1-Identifica e sinala nun mapa os restos arqueolóxicos máis
salientables da romanización de Hispania e da Gallaecia, e descobre e relaciona
as pezas arqueolóxicas romanas dos museos cos coñecementos adquiridos.

Participar en Performance interdepartamental sobre “Eros entre nos”, adaptación segundo o
mito do Andróxino no Banquete de Platón. Programada para a participación dunha selecta de
alumnos dos departamentos de Latín e Grego, de Galego, Castelán, Francés, Inglés, Filosofía e
Música.
Este apartado quedaría aberto a posibles conferencias, exposicións, excursións didácticas
e outras actividades didácticas ou de convivencia que xurdan ao longo do curso tanto no
centro de ensino como fóra.
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17 MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E
MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN
PERIODICIDADE COA QUE SE REVISARÁ A PROGRAMACIÓN
A revisión da programación farase unha vez ao trimestre. No caso dalgún imprevisto,
revisarase e modificarase a partir da sesión mensual na que se levanta a acta da reunión do
departamento.
INDICADORES DE REVISIÓN DA PROGRAMACIÓN
Indicador

Escala
Nada

Algo

Moito

Sempre

1. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades
didácticas / temas / proxectos.
2. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a
temporalización previstas.
3. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.
4. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.
5. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa
avaliación.
6. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.
7. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).
8. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua:
probas, traballos, etc.
9. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.
10. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias i
extraescolares previstas.
11. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do
curso.
12. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.
13. Grao de integración das TICs no desenvolvemento da materia.
14. Contribución desde a materia á convivencia no centro.

18 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO
LINGÜÍSTICO
Desde este departamento contribuimos ao bilingüismo impartindo as materias
indistintamente en galego e castelán. Coa excepción dos libros de texto, todos en castelán,
xa que non existen en galego, o material darase en calquera de ámbalas linguas
instrumentais. Os discentes poderán expresárense en calquera das dúas linguas.
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Consideramos necesario acordar uns criterios entre os departamentos da área de linguas
para o estudio integrado destas, polo que estamos abertos a cantas directrices se acorden
desde o centro.

19 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR
En 4º ESO e 1º BAC lerase un libro cada trimestre. En 2º BAC, xunto coa lectura dunha
obra de Plauto, accederase ao coñecemento de perícopas literarias latinas para ilustrar o
estudio dos literatos latinos. Os libros de lectura específica sobre os que traballarán este
curso veñen especificados no apartado 8.2.
Como estratexia de animación á lectura, traballaremos con textos de distinto tipo, que, na
medida do posible, conecten cos intereses dos discentes: narracións novelísticas de tema
romano, lendas mitolóxicas, textos informativos, cancións, poemas, imaxes de
representacións artísticas en fotografía ou buscadas na rede, noticias xornalísticas…

20 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC
 Traballarán exercicios de páxinas escollidas da rede ou elaborados pola docente mediante

programas informáticos ad hoc (v.g., Ardora, Java Clic) para resolver no ordenador.
 Utilizaranse, como medios de comunicación, a plataforma TIC do centro, a aula virtual da

materia, o whatsapp mailo teléfono, sen prexuício de outras redes sociais que se estimen
oportunas para a relación cos alumnos.
 No caso de confinamento utilizarase preferiblemente a aplicación de videoconferencia

decidida polo centro, WEBEX.
 Empregarán as aplicacións informáticas para elaborar e presentar traballos de investigación.
 Buscarán información na rede e aprenderán a facer un uso crítico dos contidos que atopen.
 Aproveitarán algunhas lecturas para facer un traballo de comparación co tratamento do

mesmo tema en medios audiovisuais ou nas variopintas informacións que aparecen en
internet.

21 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE
CONVIVENCIA
De acordo co Plan de Convivencia do Centro, este departamento considera a
convivencia nel cunha visión construtiva e positiva, en tanto que estima que as actuacións
han ir encamiñadas ao desenvolvemento de comportamentos adecuados para convivir mellor
e á resolución dos conflitos, entendidos estes como manifestacións de que a interacción
humana é complexa e cargada de valoracións.
A resolución dos conflitos levaranos a desenvolver as capacidades de resistencia á
frustración; de escoita e valoración das persoas e dos seus xeitos de ver o mundo, distintos
do noso; de apertura perceptiva ás mesmas realidades desde outras perspectivas; de reflexión
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crítica sobre o universo, os demais e nós mesmos e da nosa forma de estarmos no mundo,
dos nosos pensamentos, afectos e crencias.
As actuacións na aula diante dos conflitos levaranse a cabo no primeiro nivel, de
busca da solución positiva, sen sancións: falarase co alumno ou alumnos directamente
implicados, individual ou colectivamente -segundo o tipo de conflito-, e, de ser o caso,
farase un proceso de mediación dentro da aula. Se non se atopa solución ou o conflito
implica directamente á docente, recurrirase a un mediador do centro, externo ao grupo de
clase. Se o conflito ou actitude negativa é reiterado, remitirase, para a súa corrección, ao
titor ou xefe de estudios, e, de verse a conveniencia, chamarase aos pais ou titores para
reflexionar con eles a actuación conxunta máis axeitada.
Cando se vexa a necesidade, realizaranse dentro da aula xogos de habilidades sociais,
para fomentar a empatía, o autoconcepto, a autoestima, o locus de control interno e a
asertividade.
Potenciaranse:


a actitude de respecto e bo trato entre a docente e os alumnos;



a escoita activa;



o valor de que cada un de nós contribúe á boa ou mala marcha do grupo como
tal e de cadanseu dos seus membros;



a concienciación de que todos temos capacidades que podemos pór ao
servicio de todos;



o traballo en equipo (aprendizaxe cooperativa).

En Pontevedra, 04/04/2022.
O xefe do Dptº de Latín:
Juan Carlos López Longoria.
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