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1. MARCO LEXISLATIVO 
 
 A presente programación baséase no seguinte marco exislativo: 
 

• Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de maio (LOE), modificada pola Lei Orgánica de Educación para la Mejora de la Calidad 
Educativa 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE). 
 

• Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o curriculum  básico de Educación Secundaria Obligatoria e do 
Bacharelato. 
 
 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación 
da Educación Primaria, da Educación secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. 
 

• Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o curriculum da Educación secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
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2. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO 
 
 
 No vindeiro curso escolar 2021-2022  o Departamento de Latín estará formado por Antonia Morgade Saavedra, que impartirá a asignatura 
en tódolos niveis educativos e que realizará as tarefas de Xefa de Departamento, sendo ademáis titora de 3º ESO B. 
 
 Os grupos e horas do Departamento de Latín son os seguintes: 
 
Cultura Clásica de 3º ESO: 2 grupos de 22 e 21 alumno/as con 2 horas semanas (4 horas) 
 
Latín de 4º ESO: 1 grupo de  13  alumnos/as con 3 horas semanais 
 
Latín de 1º BAC: 1 grupo de 8  alumno/as con 4 horas semanais 
 
Latín de 2º BAC: 1 grupo de  9 alumno/as con 4 horas semanais 
 
 Haberá unha hora semanal adicada á Xefatura de departamento  (martes, 9:35 - 10:25). 
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 1. INTRODUCION E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

A materia de Cultura Clásica ten como obxectivo primordial achegar o alumnado ao estudo das civilizacións grega e latina nos ámbitos 
literario, artístico, filosófico, científico, sociopolítico e lingüístico, de xeito que poida tomar conciencia da influencia, o mantemento e a presenza 
destes aspectos na cultura occidental, e comprender a súa identidade cultural, así como as manifestacións que a definen. 

A través de Cultura Clásica preténdese iniciar o alumnado nun exercicio de reflexión e a análise sobre as bases en que descansan 
realidades moi importantes da nosa cultura, confrontándoas co que coñecemos como legado clásico: un patrimonio común que debe ser 
considerado irrenunciable para os cidadáns e as cidadás de Europa. 

De acordo con esta formulación, o currículo básico da materia articúlase en bloques temáticos pertencentes a dous ámbitos diferentes: o 
ámbito lingüístico e o non lingüístico. 

O ámbito lingüístico oriéntase fundamentalmente a analizar a relación de parentesco entre as linguas clásicas e un bo número das que se 
falan na actualidade. Para iso, pártese do concepto de familia lingüística, centrando a atención na familia das linguas indoeuropeas, á que 
pertencen o grego e o latín e da que se deriva unha boa parte das linguas modernas. O estudo da orixe e a evolución da familia lingüística 
indoeuropea acompáñase coa descrición do marco histórico e xeográfico onde ten lugar a devandita evolución. En relación con este aspecto, 
inclúese un percorrido a través da orixe e a evolución da escritura e a súa diversidade de sistemas e alfabetos. Préstase especial atención ao 
importantísimo papel que o latín e o grego xogaron na configuración das linguas modernas, en especial na composición culta e na formación do 
léxico. O obxectivo último da materia de Cultura Clásica, neste ámbito será permitir ao alumnado afondar na comprensión da propia lingua e no 
uso desta esma como elemento esencial para a comunicación e a adquisición de coñecementos. 

No ámbito non lingüístico englóbase o resto dos bloques propostos: xeografía, historia, mitoloxía, relixión, arte, sociedade e vida cotiá, e 
literatura. Todos eles irán enfocados a iniciar o alumnado no coñecemento dos aspectos máis característicos da cultura grecorromana, de xeito 
que a través do seu estudo sexa quen de analizar e comprender os trazos comúns e os que son diversos, valorar a herdanza clásica e respectar o 
patrimonio cultural da humanidade. Para sentar as bases deste estudo pártese da necesidade de coñecer o marco xeográfico e histórico en que se 
desenvolveron as civilizacións grega e romana ao longo do tempo, orixe da civilización occidental. O estudo das relixións grega e romana presta 
atención ás manifestacións máis significativas da relixiosidade oficial, os cultos públicos e privados, as manifestacións deportivas relacionadas, 
as festividades relixiosas e os valores culturais asociados a ela. Dentro deste apartado sitúase o capítulo da mitoloxía, no que se aborda a 
construción do imaxinario colectivo europeo, grazas ás narracións míticas e lendarias, o mundo dos deuses e dos heroes, e o seu mantemento na 
cultura contemporánea. 

Especial atención merecen as manifestacións artísticas que nos legaron as civilizacións grega e romana, que serviron e serven de modelo 
a moitas das producións actuais. Entre elas cómpre salientar, por unha banda, as relativas ás artes plásticas, concretamente á arquitectura, á 
escultura e ás artes decorativas, e, pola outra, á literatura, cuxa configuración en xéneros determina toda a nosa tradición literaria, grazas ao acervo de 
temas, tópicos e recursos estilísticos empregados polos seus autores e polas súas autoras. 

Dedícase un apartado á sociedade e á vida cotiá, dentro do cal se tratan aspectos como a organización política e social do mundo 
grecorromano, as clases sociais, a vida pública e privada, e os valores cívicos que se transmitiron á cultura occidental. 
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En todos os bloques de contidos vai implícito o estudo inescusable do mantemento do legado clásico na actualidade, co que se pretende 
analizar todos os elementos desta herdanza clásica que continúan a ser referentes na nosa cultura. Debido ao carácter de optatividade da materia 
de Cultura Clásica, é necesario ter en conta a flexibilidade na adecuación dos contidos ás características dos centros docentes e ao alumnado que 
escolla esta opción, de xeito que o seu currículo debe ter a apertura propia das materias específicas.  

A comunicación lingüística é a competencia clave con máis presenza no bloque lingüístico, xa que permite descubrir as raíces 
grecorromanas do vocabulario das linguas que utiliza. Non obstante, no bloque non lingüístico os propios contidos da materia fomentan, tamén, a 
expresión a través da comunicación textual, oral, audiovisual e dixital.  

A presenza das novas tecnoloxías da información e da comunicación no mundo actual debe aproveitarse como unha vantaxe para o labor 
cotián na aula, traballando, deste xeito, a competencia dixital. A procura de información guiada polo profesorado facilita o desenvolvemento do 
espírito crítico e o achegamento persoal ao coñecemento. Nesta liña, tamén hai que salientar a importancia do traballo da competencia en 
aprender a aprender, xa que o alumnado está iniciándose na selección, na avaliación, na comprensión e na produción de información cada vez 
máis complexa. A perseveranza, os hábitos de estudo, a autonomía e o traballo en equipo son capacidades que se poden afianzar neste capítulo.  

A descuberta da historia do mundo grego e do romano a través dos seus fitos máis salientables no ámbito da política, a sociedade e a vida 
cotiá axudarán a potenciar as competencias sociais e cívicas, así como a competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor, por 
medio da planificación de proxectos en equipo, reforzando os conceptos dos valores democráticos, a participación cidadá e a toma de decisións 
responsables.  

Unha visión global da xeografía e historia de Grecia e Roma impulsará o alumnado a comprender os procesos de cambio desde o mundo 
antigo ata a actualidade, traballando, tamén, a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, que capacitan para 
a análise de fenómenos complexos, o razoamento lóxico e o rigor científico.  

A aproximación ás manifestacións artísticas e literarias do mundo clásico permite o desenvolvemento da competencia en conciencia e 
expresión culturais, xa que un dos obxectivos principais da materia é a constatación do mantemento das súas pegadas na actualidade.  

A materia de Cultura Clásica pode significar para o alumnado de educación secundaria unha excelente vía de achegamento á posta en 
valor do noso patrimonio cultural, que se aloxa nos restos arqueolóxicos, nos museos e mesmo no contorno cotián, así como nas manifestacións 
máis inmateriais da cultura grecorromana, como o pensamento, as crenzas, a mitoloxía, a estética e a ética. 
 
 
 

2. OBXECTIVOS DA  ÁREA DE CULTURA CLÁSICA 
 

1. Localizar nun mapa fitos xeográficos relevantes para o coñecemento das civilizacións grega e romana. 
 

2. Coñecer as características máis importantes do marco xeográfico no que se desenvolveron as culturas de Grecia e Roma no 
momento do seu apoxeo. 
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3. Coñecer algúns fitos esenciais na historia de Grecia e Roma e coñecer as súas consecuencias e influencia  na nosa historia. 

 
4. Distinguir e situar nun eixe cronolóxico as principais etapas históricas de Grecia e Roma. 

 
5. Coñecer coa súa denominación grega e latina os principais deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, os seus trazos, atributos e 

ámbitos de influencia. 
 

6. Coñecer os mitos e heroes grecolatinos de maior relevancia. 
 

7. Coñecer as características fundamentais da arte grega e romana e relacionar manifestacións artísticas actuais cos seu smodelos 
clásicos. 

 
8. Localizar nun mapa e describir os monumentos clásicos máis significativos que forman parte do patrimonio español. 

 
9. Coñecer as características dos principais sistemas políticos presentes no mundo clásico e stablecer semellanzas e diferenza sentre elas. 

 
10. Coñecer as características e a evolución da organización social grega e romana e a súa presenza na sociedade actual. 

 
11. Identificar e explicar os diferentes papeis que desempeñan dentro da familia cada un dos seus membros. 

 
12. Identificar as principais formas de traballo e de ocio existentes na Antigüidade. 

 
13. Recoñecer os diferentes tipos de escritura e distinguilas entre si. 

 

14. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados na actualidade. 
 

15. Coñecer a orixe común de diferentes linguas. 
 

16. Describir a evolución das linguas romances a partir do latín como un proceso histórico. 
 

17. Identificar as linguas romances e non romances da Península Ibérica e localizalas nun mapa. 
 

18. Identificar léxico común, técnico ecientíficode orixe grecolatina na propia lingua e sinalar a súa relación coas palabras latinas ou 
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gregas orixinarias. 
 

19. Describir algúns aspectos básicos da cultura e a civilización grecolatina que chegaron ata a actualidade. 
 

20. Coñecer a presenza da mitoloxía e os tema slendarios nas manifestacións artísticas actuais. 
 

21. Identificar os aspectos máis importantes da historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso país e recoñecer as pegadas da cultura 
romana en diversos aspectos da civilización actual. 

 
22. Realizar traballos de investigación sobre  a presenza da civilización clásica no contorno, utilizando  as tecnoloxías da información e a 

comunicación. 
 

23. Coñecer as características fundamentais da romanización de Hispania. 
 

24. Coñecer e comparar as características da relixiosidade grega e romana coa actualidade. 
 

25. Explicar os fundamentos da relixiosidade romana e distinguir a relixión oficial das manifestacións de culto privado. 
 

26. Coñecer as principais características dos xéneros literarios grecolatinos e a súa influencia na literatura posterior. 
 
 
 
 
 

3.  MATERIAIS E RECURSOS 
 
LIBRO  DE  TEXTO 
 
 Utilizaremos  como texto de referencia o libro de Cultura Clásica 3º ESO da Editorial Akal  por razóns prácticas: seguir unha orde na 
explicación da materia (pero completaranse as explicacións con fotocopias e textos doutros libros cando a profesora o considere oportuno, e con 
material procedente doutras fontes, xa sexan informáticas, visuais ou gráficas). Usaremos tamén como medio de transmisión informativa a Aula 
Virtual do IES. 
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OUTROS RECURSOS 
 

• encerado e xiz 
• libros de lectura con cuestións e xogos sobre os textos que se len 
• libros de consulta; diccionarios; textos traducidos; revistas 
• fotocopias e apuntes de clase 
• vídeo e DVD. Cañón. 
• ordenador con acceso a internet para uso da aula virtual, clases via Webex, etc. 

 
 

Mandaráselles recurrir a internet para buscar informacións concretas de xeito crítico e realizar traballos que elaboren esa información. Así 
mesmo, terán que utilizar a informática para a presentación dos documentos.  

Deberase inculcar no alumno a importancia de preparar e conservar con coidado os seus materiais de traballo, que son medios para 
aprender e algunha vez obxecto de avaliación. Mais tamén urxe que se responsabilicen dos bens comúns e se fagan solidarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  VINCULACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE 
CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO 
MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE CADA ESTÁNDAR, COMPETENCIAS CLAVE, 
ELEMENTOS TRANSVERSAIS, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 
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 Cultura Clásica. 3º  ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Xeografía  

 f 

 o 

 

 B1.1. Marco xeográfico das civilizacións grega e 
romana. 

 B1.1. Localizar nun mapa fitos xeográficos e 
enclaves concretos relevantes para o coñecemento 
das civilizacións grega e romana. 

 CCB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco 
xeográfico en que se sitúan en distintos períodos 
as civilizacións grega e romana, delimitando o seu 
ámbito de influencia, establecendo conexións con 
outras culturas próximas e situando con precisión 
puntos xeográficos, cidades ou restos 
arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia 
histórica.  

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 B1.2. Describir os marcos xeográficos en que se 
desenvolven as civilizacións grega e romana ao 
longo da súa historia. 

 CCB1.2.1. Enumera aspectos do marco xeográfico 
que poden ser considerados determinantes no 
desenvolvemento das civilizacións grega e latina, e 
achega exemplos para ilustrar e xustificar as súas 
formulacións. 

 CSC 

 CD 

 CAA 

 Bloque 2. Historia  

 e 

 ñ 

 B2.1. Marco histórico da civilización grega: das 
civilizacións minoica e micénica ao mundo 
helenístico.  

 B2.2. Marco histórico da civilización romana: 
Monarquía, República e Imperio. 

 B2.1. Identificar, describir e explicar o marco 
histórico en que se desenvolven as civilizacións 
grega e romana. 

 CCB2.1.1. Sabe enmarcar determinados feitos 
históricos nas civilizacións grega e romana e no 
período histórico correspondente, póndoos en 
contexto e relacionándoos con outras 
circunstancias contemporáneas. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 CSC 

 B2.2. Coñecer as principais características de cada 
período da historia de Grecia e Roma, e saber 
situar nun eixe cronolóxico feitos históricos. 

 CCB2.2.1. Distingue con precisión as etapas da 
historia de Grecia e Roma, nomeando e situando 
no tempo os principais fitos asociados a cada unha 
delas. 

 CSIEE 

 CMCCT 

 CD 

 CSC 

 CCB2.2.2. Explica o proceso de transición que se 
produce entre as etapas da historia de Grecia e 
Roma, describindo as circunstancias que 
interveñen no paso de unhas a outras. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en que se 
representen fitos históricos salientables, 
consultando ou non fontes de información. 

 CD 

 CMCCT 

 CSC 
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 Cultura Clásica. 3º  ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe cronolóxico o 
marco histórico en que se desenvolven as 
civilizacións grega e romana, sinalando períodos e 
identificando en cada un as conexións máis 
importantes que presentan con outras civilizacións. 

 CMCCT 

 CD 

 CSC 

   B2.3. Coñecer as características fundamentais da 
romanización de Hispania e Gallaecia. 

 CCB2.3.1. Explica a romanización de Hispania e 
Gallaecia, describindo as súas causas e 
delimitando as súas fases. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 CCL 

 CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos 
os aspectos fundamentais que caracterizan o 
proceso da romanización de Hispania e Gallaecia, 
sinalando a súa influencia na historia posterior do 
noso país. 

 CSC 

 CAA 

 CCEC 

 CCL 

 Bloque 3. Mitoloxía  

 b  B3.1. O panteón grego e romano.  B3.1. Coñecer os principais deuses da mitoloxía 
grecolatina. 

 CCB3.1.1. Pode nomear coa súa denominación 
grega e latina os principais deuses e heroes da 
mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os 
caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de 
influencia, explicando a súa xenealoxía e 
establecendo as relacións entre os diferentes 
deuses. 

 CD 

 CCEC 

 CCL 

 e 

 a 

 b 

 ñ 

 B3.2. Mitos grecolatinos. Os heroes.   B3.2. Coñecer os mitos e os heroes grecolatinos, e 
establecer semellanzas e diferenzas entre os mitos 
e os heroes antigos e os actuais. 

 CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario mítico 
deuses, semideuses e heroes, e explica os 
principais aspectos que os diferencian. 

 CCEC 

 CD 

 CCL 

 CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre 
os mitos da antigüidade clásica e os pertencentes 
a outras culturas, comparando o seu tratamento na 
literatura ou na tradición relixiosa. 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 CCB3.2.3. 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 e sinalando as principais 

 CCEC 

 CMCCT 

 CD 
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 Cultura Clásica. 3º  ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

semellanzas e diferenzas que se observan entre 
ambos os tratamentos, asociándoas a outros 
trazos culturais propios de cada época. 

 CSC 

 CCB3.2.4. Recoñece referencias mitolóxicas nas 
artes plásticas, sempre que sexan claras e 
sinxelas, describindo, a través do uso que se fai 
destas, os aspectos básicos que en cada caso se 
asocian á tradición grecolatina. 

 CCEC 

 CD 

 l 

 ñ 

 B3.3. Relixión grega.  B3.3. Coñecer e comparar as características da 
relixiosidade e da relixión grega coas actuais. 

 CCB3.3.1. Enumera e explica as principais 
características da relixión grega, póndoas en 
relación con outros aspectos básicos da cultura 
helénica e establecendo comparacións con 
manifestacións relixiosas propias doutras culturas. 

 CSC 

 CMCCT 

 CCEC 

 b  B3.4. Relixión romana: culto público e privado.  B3.4. Explicar os fundamentos da relixiosidade 
romana e distinguir a relixión oficial das 
manifestacións do culto privado. 

 CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos 
cultos privados, e explica os trazos que lles son 
propios. 

 CSC 

 CMCCT 

 CCEC 

 Bloque 4. Arte  

 l 

 b 

 B4.1. Fundamentos da arte clásica.  B4.1. Coñecer as características fundamentais da 
arte clásica e relacionar manifestacións artísticas 
actuais cos seus modelos clásicos. 

 CCB4.1.1. Recoñece os trazos básicos da arte 
clásica nas manifestacións artísticas antigas e 
actuais. 

 CD 

 CCEC 

 CCB4.1.2. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles 
aspectos relacionados coa arte grecolatina, 
asociándoos a outras manifestacións culturais ou a 
fitos históricos. 

 CMCCT 

 CD 

 CCEC 

 l  B4.2. Arquitectura en Grecia e Roma: tipos de 
edificios e ordes arquitectónicas. 

 B4.2. Identificar as características máis 
salientables da arquitectura grecorromana en 
relación cos edificios máis singulares. 

 CCB4.2.1. Recoñece as características esenciais 
das arquitecturas grega e romana, identificando en 
imaxes a orde arquitectónica á que pertencen 
distintos monumentos, para razoar a súa resposta. 

 CCEC 

 CMCCT 

 CD 

 l  B4.3. Escultura en Grecia e Roma: etapas, estilos 
e temáticas. 

 B4.3. Coñecer as manifestacións escultóricas da 
arte grega e romana ao longo da Antigüidade e 
identificar a súa temática.  

 CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e romanas 
en imaxes, encádraas nun período histórico e 
identifica nelas motivos mitolóxicos, históricos ou 
culturais. 

 CCEC 

 CMCCT 

 CD 
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 Cultura Clásica. 3º  ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 l 

 ñ 

 B4.4. Enxeñería romana: obras públicas e 
urbanismo. Vías romanas. 

 B4.4. Coñecer as creacións urbanísticas romanas, 
así como a súa rede viaria. 

 CCB4.4.1. 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. 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 CCEC 

 e 

 ñ 

 B4.5. Herdanza clásica no patrimonio artístico.  B4.5. Coñecer e saber localizar os principais 
monumentos clásicos do patrimonio español e 
europeo. 

 CCB4.5.1. Localiza nun mapa os principais 
monumentos clásicos do patrimonio español e 
europeo, identificando a partir de elementos 
concretos o seu estilo e súa cronoloxía 
aproximada. 

 CAA 

 CD 

 CCEC 

 CMCCT 

 Bloque 5. Sociedade e vida cotiá  

 a  B5.1. Organización política en Grecia e en Roma.  B5.1. Coñecer as características das principais 
formas de organización política presentes no 
mundo clásico, e establecer semellanzas e 
diferenzas entre elas. 

 CCB5.1.1. Nomea os principais sistemas políticos 
da antigüidade clásica e describe, dentro de cada 
un, a forma de distribución e o exercicio do poder, 
as institucións, o papel que estas desempeñan e 
os mecanismos de participación política. 

 CSC 

 CCL 

 g 

 h 

 ñ 

 B5.2. Sociedade en Grecia e Roma: clases sociais.  B5.2. Coñecer as características e a evolución das 
clases sociais en Grecia e Roma. 

 CCB5.2.1. Describe a organización das sociedades 
grega e romana, explicando as características das 
clases sociais e os papeis asignados a cada unha, 
relacionando estes aspectos cos valores cívicos da 
época e comparándoos cos actuais. 

 CSIEE 

 CSC 

 CCL 

 CCB5.2.2. Describe as principais características e 
a evolución dos grupos que compoñen as 
sociedades grega e romana. 

 CCL 

 CSC 

 CCL 

 c 

 ñ 

 B5.3. A familia en Grecia e Roma.  B5.3. Coñecer a composición da familia e os 
papeis asignados aos seus membros. 

 CCB5.3.1. Identifica e explica os papeis que 
desempeña dentro da familia cada un dos seus 
membros, identificando e explicando a través deles 
estereotipos culturais e comparándoos cos actuais. 

 CSC 

 CCL 

 m  B5.4. Vida cotiá en Grecia e Roma: vivenda, 
hixiene, alimentación, vestimenta e traballo. 

 B5.4. Coñecer os trazos máis salientables da vida 
cotiá en Grecia e Roma. 

 CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos de vivenda, 
o modo de alimentación, os hábitos de hixiene e a 
vestimenta en Grecia e Roma. 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CMCCT 
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 Cultura Clásica. 3º  ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 CCL 

 CCB5.4.2. Identifica e describe formas de traballo e 
relaciónaas cos coñecementos científicos e 
técnicos da época, e explica a súa influencia no 
progreso da cultura occidental. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CCL 

 d 

 ñ 

 B5.5. Espectáculos públicos en Grecia e Roma. 

 

 B5.5. Identificar as principais formas de lecer da 
antigüidade. 

 CCB5.5.1. Describe as principais formas de lecer 
das sociedades grega e romana, analizando a súa 
finalidade, os grupos aos que van dirixidas e a súa 
función no desenvolvemento da identidade social. 

 CSIEE 

 CAA 

 CSC 

 CCL 

 B5.6. Relacionar e establecer semellanzas e 
diferenzas entre as manifestacións deportivas da 
Grecia Clásica e as actuais. 

 CCB5.6.1. Explica a orixe e a natureza dos Xogos 
Olímpicos, comparándoos e destacando a súa 
importancia con respecto a outras festividades 
deste tipo existentes na época, e comenta o seu 
mantemento no mundo moderno, establecendo 
semellanzas e diferenzas entre os valores culturais 
aos que se asocian en cada caso. 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CCL 

 Bloque 6. Lingua e literatura  

 e  B6.1. Historia da escritura. Signos e materiais.  B6.1. Coñecer a existencia de diversos tipos de 
escritura, distinguilos e comprender as súas 
funcións. 

 CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, clasifícaos 
consonte súa natureza e a súa función, e describe 
os trazos que os distinguen. 

 CD 

 CCEC 

 CCL 

 e  B6.2. Orixe do alfabeto. O alfabeto grego e o 
alfabeto romano. 

 B6.2. Coñecer a orixe do alfabeto e distinguir os 
tipos de alfabetos usados na actualidade. 

 CCB6.2.1. Nomea e describe os trazos principais 
dos alfabetos máis utilizados no mundo occidental, 
diferenciándoos doutros tipos de escrituras, e 
explica a súa orixe. 

 CAA 

 CCEC 

 CCL 

 f   B6.3. Recoñecer a presenza de elementos dos 
alfabetos grego e latino nos alfabetos actuais. 

 CCB6.3.1. Explica a influencia dos alfabetos grego 
e latino na formación dos alfabetos actuais, e 
sinala nestes últimos a presenza de determinados 
elementos tomados dos primeiros. 

 CD 

 CMCCT 

 CCEC 

 CCL 

 f 

 ñ 

 o 

 B6.3. As linguas do mundo. O indoeuropeo e as 
súas familias lingüísticas. 

 B6.4. Coñecer a orixe común das linguas 
indoeuropeas. 

 CCB6.4.1. Enumera e localiza nun mapa as 
principais ramas da familia das linguas 
indoeuropeas, sinalando os idiomas modernos que 
se derivan de cada unha e os aspectos lingüísticos 

 CMCCT 

 CD 

 CSC 
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 Cultura Clásica. 3º  ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

que evidencian o seu parentesco. 

 CCB6.4.2.Describe  a evolución das linguas 
romances a partir do latín como un proceso 
histórico, explicando e ilustrando con exemplos os 
elementos que evidencian do xeito máis visible a 
súa orixe común e o parentesco existente entre 
elas. 

 CCL 

 CCEC 

 l 

 ñ 

 o 

 B6.4. As linguas romances.  B6.5. Identificar as linguas europeas romances e 
non romances, e localizalas nun mapa. 

 CCB6.5.1. Identifica as linguas que se falan en 
Europa e en España, diferenciando pola súa orixe 
as romances e as non romances, e delimita nun 
mapa as zonas onde se utilizan. 

 CSC 

 CD 

 CCL 

 CCA 

 h 

 ñ 

 o 

 B6.5. Composición e derivación culta de orixe 
grega e latina. 

 B6.6. Identificar a orixe grecolatina do léxico das 
linguas de España e doutras linguas modernas. 

 CCB6.6.1. Recoñece e explica o significado 
dalgúns dos helenismos e latinismos máis 
frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas 
en España e doutras linguas modernas, e explica o 
seu significado a partir do termo de orixe. 

 CCL 

 CCA 

 CCB6.6.2. Explica o significado de palabras a partir 
da súa descomposición e da análise etimolóxica 
das súas partes. 

 CCL 

 CCA 

 e 

 ñ 

 o 

 B6.6. Latinismos, palabras patrimoniais, cultismos 
e semicultismos. 

 B6.7. Distinguir e identificar latinismos, cultismos, 
semicultismos e termos patrimoniais. 

 CCB6.7.1. Identifica e diferencia con seguridade 
cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, en 
relación co termo de orixe sen, necesidade de 
consultar dicionarios nin outras fontes de 
información. 

 CCA 

 CCL 

 CCB6.7.2. Coñece o significado das principais 
locucións latinas de uso actual. 

 CD 

 CCL 

 f 

 l 

 ñ 

 o 

 B6.7. Principais regras de evolución fonética do 
latín ao galego e ao castelán. 

 B6.8. Facer evolucións desde o latín ao galego e 
ao castelán, tendo en conta os fenómenos 
fonéticos. 

 CCB6.8.1. Explica os procesos de evolución 
dalgúns termos desde o étimo latino ata os seus 
respectivos derivados nas linguas romances, 
describindo algúns dos fenómenos fonéticos 
producidos e ilustrándoos con outros exemplos. 

 CCL 

 CCA 

 CCB6.8.2. Realiza evolucións do latín ao galego e 
ao castelán aplicando as regras fonéticas de 

 CCA 

 CCL 
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evolución. 

 f  B6.8. Léxico grecolatino na linguaxe científica e 
técnica. 

 B6.9. Coñecer e utilizar con propiedade 
terminoloxía científico-técnica de orixe grecolatina. 

 CCB6.9.1. Explica a partir da súa etimoloxía 
termos de orixe grecolatina propios da linguaxe 
científico-técnica e sabe usalos con propiedade. 

 CCL 

 CCA 

 h 

 ñ 

 o 

 B6.9. Presenza das linguas clásicas nas linguas 
modernas. 

 B6.10. Constatar o influxo das linguas clásicas en 
linguas non derivadas delas. 

 CCB6.10.1. Demostra o influxo do latín e o grego 
sobre as linguas modernas servíndose de 
exemplos para ilustrar o mantemento nestas de 
elementos léxicos morfolóxicos e sintácticos 
herdados das primeiras. 

 CCL 

 CCA 

 l  B6.10. Xéneros literarios grecolatinos: autores e 
obras principais. 

 B6.11. Coñecer as principais características dos 
xéneros literarios grecolatinos e a súa influencia na 
literatura posterior. 

 CCB6.11.1. Describe as características esenciais 
dos xéneros literarios grecolatinos e recoñece a 
súa influencia na literatura posterior. 

 CCEC 

 CCL 

 CCA 

 B6.12. Coñecer os fitos esenciais das literaturas 
grega e latina como base literaria da cultura 
europea e occidental. 

 CCB6.12.1. Nomea aos autores máis 
representativos da literatura grecolatina, encádraos 
no seu período histórico e cita as súas obras máis 
coñecidas. 

 CCEC 

 CCL 

 Bloque 7. Pervivencia na actualidade  

 l 

 n 

 ñ 

 B.7.1. Civilización grecolatina nas artes e na 
organización social e política actual. 

 B7.1. Recoñecer a presenza da civilización clásica 
nas artes e na organización social e política.  

 CCB7.1.1. Sinala e describe algúns aspectos 
básicos da cultura e a civilización grecolatina que 
perviviron ata a actualidade, demostrando a súa 
vixencia nunha e noutra época mediante exemplos.  

 CCL 

 CAA 

 l 

 n 

 ñ 

 B7.2. Mitoloxía e temas lexendarios nas 
manifestacións artísticas actuais. 

 B7.2. Coñecer a pervivencia da mitoloxía e os 
temas lexendarios nas manifestacións artísticas 
actuais. 

 CCB7.2.1. Demostra a pervivencia da mitoloxía e 
os temas lexendarios mediante exemplos de 
manifestacións artísticas contemporáneas nas que 
están presentes estes motivos.  

 CAA 

 CCEC 

 l 

 ñ 

 B7.3. Historia de Grecia e Roma e a súa presenza 
no noso país. 

 B7.3. Identificar os aspectos máis importantes da 
historia de Grecia e Roma e a súa presenza no 
noso país e recoñecer as pegadas da cultura 
romana en diversos aspectos da civilización actual.  

 CCB7.3.1. Enumera e explica algúns exemplos 
concretos nos que se pon de manifesto a influencia 
que o mundo clásico tivo na historia e as tradicións 
do noso país.  

 CCL 

 CSC 

 b 

 e 

 B7.4. Traballos de investigación sobre a civilización 
clásica na nosa cultura. 

 B7.4. Realizar traballos de investigación sobre a 
pervivencia da civilización clásica na contorna, 
utilizando as tecnoloxías da información e a 

 B7.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e a 
comunicación para recabar información e realizar 
traballos de investigación acerca da pervivencia da 

 CD 

 CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

comunicación. civilización clásica na nosa cultura. 

  
 
 5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTIDOS 

 

1ª AVALIACIÓN  (ca  22  sesións) 
 

Tema 1 

(3 sesións) 

Marco xeográfico do mundo grego antigo 

Tema 2 

 (5 sesións) 

Historia de Grecia 

Tema 3 

 (3 sesións) 

Marco xeográfico do mundo romano antigo 

Tema 4 

 (5 sesións) 

Historia deRoma 

Tema 5 

 (6 sesións) 

Hispania: romanización. 

 
 

2ª AVALIACIÓN  (ca. 18 sesións) 
 

Tema 6 

(6 sesións) 

Arte clásica: Grecia e Roma 
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Tema 7 

 (3 sesións) 

Organización política en Grecia e en Roma. . Pervivencia na actualidade. 

Tema 8 

 (3 sesións) 

Sociedade en Grecia e Roma: clases sociais. . Pervivencia na actualidade. 

Tema 9 

 (3 sesións) 

A familia en Grecia e Roma. . Pervivencia na actualidade. 

Tema 10 

 (3 sesións) 

Vida cotiá en Grecia e Roma: vivenda, hixiene, alimentación, vestimenta e traballo. 

Espectáculos públicos en Grecia e Roma. . Pervivencia na actualidade. 

 
 

3ª AVALIACIÓN  (ca. 22 sesións) 
 

Tema 11 

 (5 sesións) 
 Historia da escritura. Signos e materiais. Orixe do alfabeto. O alfabeto grego e o alfabeto romano 

Tema 12 

 (5 sesións) 

As linguas do mundo. O indoeuropeo e as súas familias lingüísticas. . As linguas romances. Composición e derivación culta de 
orixe grega e latina. Latinismos, palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. Pervivencia na actualidade. 

Tema 13 

 (6 sesións) 

O panteón grego e romano. Mitos grecolatinos. Os heroes 

Tema 14 

 (3 sesións) 

Relixión grega. Relixión romana: culto público e privado. 

Tema 15 

 (3 sesións) 

Xéneros literarios grecolatinos: autores e obras principais. Pervivencia na actualidade. 
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6. CONTIDOS MÍNIMOS 
 

Xeografía 
 

• Situar nun mapa as principais localizacións do mundo grego antigo. 
• Situar nun mapa as principais localizacións do mundo romano antigo. 

 

 
Historia 
 

• Grecia antiga: as orixes mitolóxicas. Marco xeográfico e cronolóxico. 
• Roma antiga: as orixes mitolóxicas. Marco xeográfico e cronolóxico. 

 
 
Mitoloxía 
 

• O Panteón grecolatino 
• Principais lendas e heróes. 
• Relixión grega e romana. 

 
Arte 
 

• Principais manifestacións arquitectónicas gregas. 
• Principais manifestacións escultóricas gregas. 
• Principais manifestacións de cerámica grecoromana. 
• O urbanismo romano. Principais obras de inxeñería romana. 
• Pervivencias arqueolóxicas na Hispania romana. 
• Pervivencia da mitoloxía na arte. 

 
Sociedade e vida cotiá 
 

• Organización política en Grecia e Roma. 
• Sociedade e vida cotiá en Grecia e Roma. 
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• O urbanismo e as vías de comunicación en Hispania e Gallaecia. 
• A vida familiar: a familia, a infancia, o matrimonio, o culto ós mortos, a educación, o vestido...Comparación entre a vida familiar romana 

e a actual. 
• Espectáculos públicos no mundo grecorromano. 

 
O sistema da lingua latina 
 

• O alfabeto grego e romano. 
• Ler en latín.  
• O IE e as linguas derivadas indoeuropeas. 
• As linguas romances. 
• Principais xéneros literarios e autores grecolatinos. 
• Composición e derivación básica de étimos grecolatinos. 
• Latinismos e principais elocucións latinas. 
• Valoración da lingua latina como principal vía de transmisión e continuidade do mundo clásico e instrumento privilegiado para 

comprender o sistema das lenguas romances. 
  

 
Pervivencia e transmisión do mundo clásico 
 

• Manifestacións artísticas grecolatinas na actualidade. 
• Pervivencia grecolatina na Hispania moderna. 
• Restos arqueolóxicos clásicos máis importantes do noso entorno. 

 
 
 
 

7.CRITERIOS DE AVALIACION 

Instrumentos de avaliación.  
 

 

• Observación do proceso de aprendizaxe mediante o seguimento do straballos diarios, individuais ou en colaboración e da participación 
ou intervención na aula. 
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• Realización de cuestionarios individuais (autoavaliación) ou entrevistas grupais sobre lecturas ou libros de lectura propostos pola 
profesora. 

• Probas obxectivas de avaliación orais ou escritas e individuais ou colectivas. 
• Realizaranse dous exames por avaliación, que terán o mesmo peso, media aritmética (sempre que non traballen en clase e non participen e 

entreguen as actividades e traballos que a profesora demande). 
• Haberá unha recuperación de cada avaliación. (Xaneiro, abril e xuño). 
• O/as alumno/as que en xuño teñan pendente algunha avaliación, terán que facer un exame final desa avaliación se só é unha. Se teñen máis 

dunha farán un exame de toda a materia. 
• A nota final de xuño será a media aritmética das tres avaliacións sempre que estean superadas. De non ser así iría a setembro co curso 

completo. 
 
 

Criterios de cualificación.  
 

 

• As probas obxectivas (inclusive as de lecturas) terán un peso do 20%. 
 

• Os traballos individuais a realizar polo alumnado puntuarán un 20%. 
 

• O traballo diario valerá un 60% (constatado nos diferentes traballos, esquemas, resúmenes….do día a día que se irán pedindo 
aleatoriamente). A non realización diaria das tarefas penalizarase con 1 punto negativo restado á nota final da avaliación 
 

 
 
 
 

8. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

A avaliación realizaráse atendendo aos puntos establecidos nas novas normativas para a educación secundaria e basearase  
1. na consecución das competencias básicas (lingüística, cultural, dixital, e social, automía persoal e capacidade de aprender a 

aprender),  
2. na adquisición dos coñecementos programados para o curso e  
3. no logro dos obxectivos da materia.  
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Esta avaliación será continua, aínda que por esixencias da organización do curso escolar realizarase por trimestres. Esto permitirá artellar 
ao longo do curso as medidas de reforzo e recuperación necesarias na parte da materia que se pode parcializar por avaliacións e que non é de 
estudio progresivo. 

 

 AVALIACIÓN INICIAL 

  

 A materia de Cultura Clásica é nova para o alumnado de 3º da E.S.O. polo tanto non teñen por que ter uns coñecementos previos mínimos 
obrigatorios para chegar a este nivel. Hai que ter en conta ademáis que é unha  materia optativa. Isto non quere dicir que non sexa necesario ou 
cando menos interesante para a profesora saber qué grao de coñecemento teñen os alumnos sobre os contidos que se van tratar e cal é o interés 
sobre a materia. Por iso o primeiro día de clase pregúntaselle a todos o porqué da súa elección e descubrir se é po rinterés, curiosidade, gusto 
polas humanidades ou por fuxir doutras optativas. 

 O seguinte paso é preguntar pola ubicación xeográfica e temporal de Grecia e Roma, mencionar algún mito para ver se o coñecen, despois 
de preguntar o que significa a palabra para rematar a clase con algún helenismo e así demostrarle como o grego e o latín están presentes na nosa 
vida. 

 Evidentemente, como este proceso é oral, non hai ningunha nota, nin individual, nin colectiva, simplemente información para a profesora. 

Antes da sesión de avaliación inicial, mediante observación directa nas clases, tamén se recollerá información das peculiaridades da forma 
de aprender de cada alumno/a (habilidades, estratexias e destrezas desenvolvidas, é dicir, manexo de procedementos) así como información sobre 
o grao de integración social do alumno/a (consigo mesmo, cos compañeiros e compañeiras e co profesorado).  

  

 AVALIACIÓN ORDINARIA  

 
Realizaranse tres sesións de avaliación, unha por trimestre, nas que se irán comprobando o grao de consecución das competencias 

básicas, dos contidos programados para cada avaliación, da recuperación de materia pendente de avaliacións anteriores e dos obxectivos da 
materia. Cando se avalíe positivamente unha avaliación, consideraranse recuperadas as anteriores.  

A avaliación ordinaria, como xa mencionamos, basearase no traballo de clase (60%), nas probas obxectivas 
(20%) e traballos individuais (20%)(sobre mitoloxía, fundamentalmente). 

 

 AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA.  
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Se as avaliacións ordinarias diagnostican o fracaso do proceso de ensino-aprendizaxe do alumno ao longo do curso, realizarase unha 

proba extraordinaria en setembro que incluiría os contidos mínimos para a avaliación positiva. 
 
 
 

9.  PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
 

MATERIA DURANTE O CURSO  

 
Unha avaliación de diagnose continua permitirá artellar ao longo do curso as medidas de reforzo e recuperación necesarias para que os 

alumnos con dificultades específicas sexan atendidos personalizadamente ou para cambiar aqueles obxectivos, contidos ou métodos que non 
teñan os resultados adecuados no proceso de ensino-aprendizaxe.  

  MATERIAS PENDENTES DOUTROS CURSOS.  

 
A materia de Cultura Clàsica de 3º da ESO pode quedar pendente para 4º ESO. De ser o caso, elaborarase un cuadernillo cos contidos 

mínimos e con actividades a realizar para poder alcanzar o nivel adecuado para superar a asignatura. Neste curso non hai alumnado coa 
asignatura pendente. 

 
 
 

10.  METODOLOXÍA 
 

Temos que considerar uns principios metodolóxicos xerais que faciliten una aprendizaxe significativa e o desenvolvemento das competencias 
básicas do alumnado: 

 
• O alumno debe ser protagonista da súa aprendizaxe. O profesor actuará de guía e mediador nese proceso axudando a que o alumno 

relacione os novos coñecementos cos que xa previamente tiña. Para acadar isto, proporanse actividades de aprendizaxe que lle permitirán 
exercitar e desenvolver progresivamente as súas capacidades e habilidades. 
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• A aprendizaxe debe ser funcional. Neste sentido, é necesario presentar os contidos desta materia nun contexto non illado, senón 

articulado e en clara relación coa realidade cotiá e cos contidos doutras materias. Un aspecto importante, polo tanto, é a 
interdisciplinariedade, de xeito que os coñecementos adquiridos sexan funcionáis. Deste xeito a Cultura Clásica posibilitará ao alumnado 
una maior competencia lingüística na súa propia lingua, permitindolle un accesomái ssinxelo a outras linguas modernas e ademáis, 
axudaralle a una mellor análise da realidade histórica, social, política, cultural e científica. 

 
• As actividades serán individuais e grupais. O alumno non só debe realizar actividades individuais, senón tamén actividades en grupo 

que favorezan o intercambio de información, o contraste entre puntos de vista diferentes e actitudes de cooperación entre todos, 
procurando construir procesos de aprendizaxe cooperativa nos que o alumno desenvolva a súa autonomía e a súa capacidade de 
colaboración con outros. Con este obxectivo, programaranse actividades consistentes en sinxelos proxectos de busca,s elección, 
procesamento e intercambio da información utilizando as tecnoloxías apropiadas. 

 
En termos xerais, é necesaria una metodoloxía de  traballo variada coa finalidade de que sexa adaptable ás peculiaridades do alumnado e responda 
á súa diversidade, utilizando múltiples procedementos e recursos que susciten o interese dos alumnos e se adapten aos distintos ritmos de 
aprendizaxe de cada un. De forma xeral, consideramos que o proceso de ensino - aprendizaxe ten que realizarse mediante as seguintes 
actividades,que se aplicarán en cada unidade, procurando variedade: 

 

Actividades didácticas 
 

Actividades de introducción e coñecementos previos: 
 
Estas actividades teñen que despertar o interese do alumno polo que repecta ao contido da unidade que se vai tratar. Son as que se realizan para 
poner de relevo os coñecementos previos, opinións, acertos e erros dos alumnos sobre os contidos que se van tratar. Podería ser a lectura dun 
texto que nos introduza ou faga reflexionar sobre os contidos. 

Outra actividade sería a visualización de mapas, para o bloque de Xeografía; un cadro cronolóxico, visualización dun fragmento dunha película, 
etc, para o bloque de Historia. Mostrar fotografías de obras de arte, para calquera do resto dos bloques ou relacionar obras literarias actuais ou más 
ou menos recentes coas obras clásicas, etc. 

Presentar una serie de palabras e expresións de uso común que son helenismos e latinismos e explicalo e que o alumno forme máis a partir desas. 
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Actividades de desenrolo: 
 
Son as que permiten coñecer os conceptos, os procedementos ou as novas actitudes. Podería ser una lectura comprensiva de cada unidade 
elaborando un esquema. 

Bloque1: Realizar diferentes actividades de identificación nun mapa: localización e identificación de diferentes elementos xeográficos, relaciona 
rlugares con mitos. Analizar e opinar sobre semellanzas ediferencias entre a xeografía grega e  a española. Buscar información sobre topónimos… 

Bloque2: Relación cronolóxica das distintas fases da Historia e distintos gobernos. Interpretación dos mapas e as colonizacións, guerras máis 
destacadas e importantes… 

Bloque3: Busca de información sobre mitos diferentes. Entender e explicar o significado dos mitos. 

Bloque4: Identificación das obras de arte como gregas ou romanas. Busca do mito na arte. Pervivencia da arte clásica. 

Bloque5: Relación entre as costumes e a relixión antigas coas actuáis.Crítica do modo de vida, educación, hábitos… 

Bloque6: Actividades sobre helenismos, latinismos e evolución das palabras. Lectura de fragmentos literarios e identificación do xénero. 
Reflexión sobre a súa pervivencia. 

 

Actividades de síntese-resumo: 
 
Son aquelas que facilitan a relación entre os distintos contidos aprendidos e favorecen o enfoque globalizador. 

Sería un repaso dos contidos vistos en cada unidade. Análise e opinión acerca do tratado. 

Nesta fase habería que ver se existe na aula a necesidade de aplicar un reforzo ou ampliación. De ser isto necesario habería que buscar máis 
actividades para acadar tal fin, ben repetindo algunas xa feitas ou elaborando outras, reformando,variando datos, etc. 

 

Actividades de consolidación, recuperación e ampliación: 
 
Permiten contrastar as ideas novas coa sprevias dos alumnos, así como aplicar as aprendizaxes. 

Son as que se programan para os alumnos que non alcanzaron os coñecementos traballados. Son as que permiten profundizar nos contidos a  
aqueles alumnos que realizaron correctamente as actividades dedesarrollo. 
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Poríamos aquí actividades como ampliación e busca de información sobre algún aspecto tratado en cada bloque ou unidade, elaboración de 
traballos con esa información, lecturas de textos complementarios, etc. 

Aos alumnos que necesiten reforzo daránselle unas pautas de traballo o máis claras posible e farase un seguimento estricto do seu traballo. Terán 
que facer tareas de reforzo para a casa. 

 

Materiais e recursos didácticos: 
 
Dado que neste curso escolar estableceuse o libro Cultura Clásica 3º ESO da Editorial Akal como libro de texto, seguirase o seu esquema 
completándoo con outros materias e formatos cando a profesora o vexa oportuno: apuntes, fotocopias de determinados contidos, textos para 
comentar, exercicios para elaborar, diccionarios, mapas, diapositivas, videos, recortes de prensa, murais, etc. 

Na aula onde se imparte esta materia disponemos de ordenador e cañón, polo tanto faremos uso deles diariamente, ben con visitas a distintas 
páxinas que nos poden axudar ou a presentación mediante powerpoint, películas, visitas a páxinas web,etc. 

En canto ao fomento da lectura, plan lector: o alumnado terá que ler obrigatoriamente por avaliación una selección de textos escollidos pola 
profesora, textos de temática mitolóxica ou histórica. Farase una proba desta lectura para comprobar se realmente foi lida e que grao de 
comprensión se acadou (adicarase algunha das clases para ler ditos materiais). 
 

 
 

11. 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 ós máis lentos e outras que amplíen o coñecemento de quen sobrepase o grao de 
desenvolvemento cognitivo propio do grupo. 

Moi motivador é implicalos na realización dun traballo que lles interese, elexido por eles mesmos. 
Outro xeito de reforzo da aprendizaxe é repetir os controis, explicando de cada vez os erros. Así mesmo, poderanse 

dar exercicios de reforzo dos materiais explicados.  
 
 
 

12. CRITERIOS DE TRATAMENTO DOS TEMAS TRANSVERSAIS 
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Hai catro tipos de circunstancias nas que incorporar os temas transversais:  
• facelos coincidir coas datas nas que a sociedade os commemora -día dos dereitos humanos, da muller traballadora...- ou coas 

campañas de sensibilización -o racismo...-;  
• optar por un tratamento interdisciplinar, dacordo coas áreas implicadas para tocar o tema todos á vez;  
• aproveitar as situacións espontáneas para provocar a reflexión, mandándolles 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 audiovisual buscados ad hoc polo docente. 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, lecturas 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 educación ambiental nada mellor que unha perícopa co tópico do locus amoenus, anque 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 da Cultura Clásica ó currículum do ESO (xunto co Latín e co Grego) é que 
cheguemos a coñecer mellor as nosas sinais de identidade persoal e cultural, nesta materia teñen cabida casi que tódolos temas transversais do 
currículum, xa que homo sum. Nil humani a me alienum puto. 

 

13. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 
 

Para o desenvolvemento da competencia lectora traballaremos con textos de distinto tipo: narracións novelísticas de tema grecoromano, 
lendas mitolóxicas, textos informativos, cancións, poemas, imaxes de representacións artísticas en fotografía ou buscadas na rede, noticias 
xornalísticas… Os libros de lectura fixa negociaranse cos discentes segundo as súas preferencias e a temática que tratemos na aula. Para os outros 
textos, estaremos abertos á marcha do grupo, ás súas inquedanzas e ás circunstancias que poidan xurdir oportunamente. Buscarase como unha 
estratexia de comprensión lectora que o texto, na medida do posible, conecte cos intereses dos discentes. 

Para o desenvolvemento da competencia literaria utilizaremos a lectura dalgúns párrafos da Iliada, Odisea e a Eneida en versión 
adaptada. Segundo as características do grupo e o tipo de texto, verase a conveniencia da lectura individual ou en conxunto na aula. Como 
estratexia para coñecer a comprensión dos discentes e para mellorala, será conveniente, de cando en vez, a lectura en voz alta, ben útil para 
percibir onde dubidan e facer as aclaracións pertinentes, así como para explicar e ampliar o vocabulario, poñer en común ideas e axudalos a 
distinguir cales destas son as principais. 
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De igual modo, poderanse facer ejercicios de comprensión: v.g., textos con erros ou lagoas ou  que deban seren completados, xogos e 
pasatempos que teñan que ver coa comprensión dos textos,  xogos de léxico… 

 
14.  TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TICs 

 
 

• Traballarán exercicios de páxinas escollidas da rede ou elaborados pola docente mediante programas informáticos ad hoc (v.g., Ardora ou 
Java Clic) para resolver no ordenador. 

• Empregarán as aplicacións informáticas para elaborar e presentar traballos de investigación (Aula Virtual). 
• 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. E para respostar ás cuestións sobre os libros de lectura ou os filmes que visiones, ás  
veces terán que recurrir á rede. 
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 1. INTRODUCION E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

A materia de latín, presente no currículo de cuarto curso da educación secundaria obrigatoria, supón un achegamento específico á lingua e 
á cultura de Roma e, consecuentemente, ao mundo antigo. O seu estudo ofrécese a partir de contidos lingüísticos e culturais complementarios 
entre si e unidos polo seu carácter de achegas substanciais do que se coñece como herdanza clásica.  

Todas as linguas da Europa occidental incrementaron os seus recursos expresivos, en todas as épocas, mesmo na actualidade, coa 
adopción de palabras de orixe latina. Esa calidade de achega e continuidade na sociedade actual debe guiar a súa presentación e dar sentido ao 
seu estudo.  

A adquisición de capacidades básicas e o logro dos obxectivos da etapa deberán estar no horizonte dos dous obxectivos primordiais que 
persegue esta materia: iniciar un estudo básico da lingua que é nexo e está na orixe do amplo grupo das linguas romances e coñecer os aspectos 
máis relevantes da sociedade e da cultura romanas para poder relacionalos cos do mundo actual. O primeiro obxectivo axuda a mellorar o 
coñecemento e uso das propias linguas como instrumento primordial de aprendizaxe e comunicación; o segundo achega unha interpretación máis 
ponderada da sociedade actual.  

A lingua latina é unha das máis importante achegas do mundo clásico á civilización occidental, polo que é razoable que os contidos 
propiamente lingüísticos ocupen un espazo moi considerable e substancial da materia. Por evolución ou por influencia léxica o latín está presente 
nas linguas que utilizamos ou nas que son obxecto de aprendizaxe para as alumnas e os alumnos.  

O estudo do sistema da lingua latina como modelo de lingua flexiva permite, a través da comparación, unha reflexión profunda sobre os 
elementos formais e os mecanismos sintácticos das linguas de uso do alumnado. O coñecemento, sequera básico, do latín fai posible entender as 
linguas de orixe romance como o resultado concreto dunha evolución, e apreciar en que medida a súa estrutura e o seu léxico están en débeda coa 
lingua da que proceden. Pola súa banda, a práctica da tradución constitúe unha experiencia de investigación que utiliza a lóxica do pensamento, 
favorece a memoria e potencia os hábitos de disciplina no estudo, co que se razoa mellor e se aprende a aprender. Neste senso, parece 
recomendable seguir un método natural en que as regras morfosintácticas se deduzan da práctica da lectura e da tradución e no cal a súa 
aprendizaxe sistemática constitúa unha segunda fase.  

O estudo da historia e evolución da lingua latina e da formación das palabras dota o alumnado dos coñecementos necesarios para entender 
a evolución lingüística, determinar os procesos de cambio fonético e semántico e ilustrar os procedementos que actúan na formación do léxico, 
ao mesmo tempo que enriquece o seu vocabulario. O alumnado, ao falar calquera lingua románica, debe ter conciencia de estar mantendo vivos 
moitos séculos de civilización mediterránea co latín como nexo unificador.  

Ademais, a materia aborda o coñecemento do marco xeográfico e histórico e dos aspectos máis relevantes da sociedade romana e clásica 
en xeral, desde a que se transmitiron modos de vida, institucións e creacións literarias, técnicas e artísticas que están na base da configuración e 
do progreso de Europa. Ese coñecemento supón un referente necesario no que rastrexar os antecedentes históricos da organización social ou a 
delimitación dos dereitos das persoas.  

A cultura que modelou o noso presente e impregna boa parte dos nosos canons estéticos é tamén transmisora de valores universais, que 
entroncan a nosa herdanza cultural coas raíces do mundo clásico. Neste sentido, a lectura de textos literarios axuda a observar como temas e 
tópicos da cultura grecolatina se transmitiron ata hoxe e seguen presentes nos nosos escritos.  
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De acordo con estes principios, os contidos da materia distribúense en catro bloques. Os tres primeiros, O sistema da lingua latina, A 
historia e evolución da lingua latina e A formación das palabras, poñen o acento en contidos propiamente lingüísticos e gardan una relación 
coherente entre eles, contribuíndo, non só a un coñecemento do latín, senón a un uso máis preciso da propia lingua e ao adecuado entendemento 
da terminoloxía culta, científica e técnica. O bloque 4 Vías non lingüísticas de transmisión do mundo clásico, trata os aspectos máis relevantes da 
sociedade romana e pon o acento na continuidade do mundo clásico que ofrece o mundo contemporáneo, na análise comparativa dos seus 
correspondentes antecedentes clásicos e na valoración crítica dos aspectos de continuidade, evolución e cambio.  

A distribución dos contidos nestes catro bloques implica un tratamento específico e equilibrado del e obriga a situalos nun contexto xeral 
en que os diversos elementos atopen unha explicación relacionada e coherente.  

A funcionalidade e a utilidade dos coñecementos básicos sobre a lingua latina e a cultura clásica en diversos contextos de aprendizaxe 
guiará o tratamento dos contidos e a selección de obxectivos. Por esta razón, tentarase que o latín, na medida que sirva para a consecución dos 
obxectivos e desenvolvemento das capacidades e competencias propostos para esta etapa, asente os fundamentos para o estudo, se é o caso, das 
humanidades ou as ciencias sociais.  

 
 
 
 

 2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Defínese a competencia clave ou básica como a capacidade de responder ás demandas complexas e levar a cabo tarefas diversas da forma 
adecuada. Supón unha combinación das habilidades prácticas, coñecementos, motivacións, valores éticos, actitudes, emocións e outros 
compoñentes sociais que actúen conxuntamente para o logro dunha acción eficaz. As competencias claves son aquelas nas que se sustentan a 
realización persoal, a inclusión social, a cidadanía activa e o emprego.  
 

a) Competencia en comunicación lingüística.  
No marco do latín esta competencia incluiría o desenvolvemento das seguintes habilidades:  

 • Interpretar a información nun texto descubrindo o latín como unha lingua viva cun gran legado, coñecendo a estrutura da lingua 
latina e achegándose á comprensión da gramática funcional das linguas europeas a través da interpretación dos elementos 
morfosintácticos e da práctica da tradución. 

  
   
 • Adquirir e aprender un vocabulario específico relacionado co latín mediante o estudio da formación das palabras e os fenómenos 

de evolución fonética, usando a linguaxe como instrumento de  
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   comunicación, coñecendo as etimoloxías de orixe grega e latina do vocabulario culto e o específico da ciencia e a técnica, 
fomentando o interés e respecto por todas as linguas.  

 • Recuperar e organizar a información dun texto identificando as ideas xerais e secundarias, propoñendo exemplos e identificando 
os seus rasgos característicos.  

 • Comunicarse correctamente, tanto oralmente como na escrita, en debates, traballos en grupo ou individuais e produccións 
propias.  

 
b) Tratamento da información e competencia dixital  

Preténdese o achegamento do alumnado as fontes de información e a súa aplicación no proceso de aprendizaxe, especialmente no 
relativo as novas tecnoloxías como instrumento utilísimo para busca de información sobre o mundo antiguo, empragando páxinas web na 
recollida de fontes, análise desas fontes comparando entre elas a investigando contradiccións e diverxencias, e integración da información 
proporcionada por fontes diversas. Todo elo ten que ir unido ao desenvolvemento da capacidade crítica do alumnado para poder valorar esas 
fontes (utilidade, obxectivos, grao de fiabilidade ou manipulación...)  

 
c) Competencia para aprender a aprender.  
Esta competencia permitirá ao alumnado unha certa autonomía na súa relación coas fontes ás que poderá enfrontarse nos seus estudios 

posteriores, dotándoos dos medios para tratar correctamente a información mediante técnicas e habilidades de estudio:  
 • Reflexionar sobre a estrutura da lingua latina, investigando a orixe das palabras, estudando o legado da lingua latina nas linguas 

romances e non romances e realizando actividades sobre a lingua.  
 • Traballar con distintas fontes de información, redactando textos descriptivos de carácter histórico, biográfico ou mitolóxico, 

elaborando xustificacións, distinguindo os factores determinantes nunha situación (causas, desenvolvemento e consecuencias) e 
suliñando ideas principais e secundarias  

 • Elaborar resumos e realizar traballos por escrito coas súas partes ben diferenciadas  
 • Completar textos aos que lles falta información, relacionando a parte exposta cos seus coñecementos previos  

 
d) Competencia cultural e artística.  
Trataranse todas as habilidades que inciden na correcta presentación do ámbito xeográfico-espacial e temporal da civilización romana e 

o seu legado. Tamén se promoverá o uso da obra de arte como fonte de información e como estímulo para a formación do seu espíritu estético 
(apreciar e gozar coas manifestacións estéticas como producto da creación humana) e o respecto pola herdanza cultural e do patrimonio histórico-
artístico do mundo clásico (testemuña da historia). Estas habilidades serán:  

 • Interpretación de planos de monumentos antigos  
 • Análise de obras de arte para sacar información histórica e social  
 • Valoración da importancia do patrimonio cultural doutras épocas  
 • Análise da pervivencia do pasado no presente  
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 • Interpretación dos símbolos nas obras de arte  
 • Adquisición dun vocabulario específico  
 • Comparación dos distintos estilos e correntes artísticas  
 • Representacións creativas sobre un tema  
 • Estudio de mapas para a localización xeográfica do mundo grego e romano, e a expansión do Imperio Romano por Europa e o 

Mediterráneo  
 • Interpretación de fontes iconográficas e a súa correcta adscripción a unha época determinada. 
  

 
e) Competencia na autonomía e iniciativa persoal  

 
Trátase da potenciación de valores importantes no ser humano como o autocontrol, a autoestima e a creatividade que permitan ao 

alumnado formarse como personas e enfrontarse ás diferentes situacións na vida, asumindo situacións particulares, mediante a toma de decisións 
e a defensa da propia opinión, con argumentos razoados que aumenten a confianza en si mesmos na busca de solucións aos problemas. Esto se 
fará animándoos a tomar decisións e a elexir con criterio propio, criticar posturas, defender os seus argumentos, correxir os propios erros e 
imaxinar como cambiaría unha situación se tivese cambiado algunha das causas que a produciron. 

  
f) Competencia social e cidadana  
Tratará de ser adquirida a través do estudio da sociedade e a política no mundo romano, para reflexionar sobre a evolución da condición 

da muller, a orixe do pensamento democrático, a importancia do diálogo, o respecto polas opinións dos demais, a tolerancia cara á outros xeitos 
de entender a vida, e para valorar os avances sociais adquiridos ao longo da historia e os que aínda debemos lograr. As habilidades que se 
potenciarán serán:  

• a reflexión crítica sobre as ideas de democracia, libertade, solidariedade, corresponsabilidade e participación cidadana, atendendo 
principalmente aos dereitos e deberes (no pasado e no presente),  

• o exercicio do diálogo, a participación en debates,  
• o uso do xuízo moral para elexir e tomar decisións e  
• a valoración dos intereses persoais e de grupo á hora de tomar decisións..  

 
 
g) Competencia na percepción do entorno físico 

O estudio do latín posibilita unha mellor comprensión do espacio xeográfico, social e político que conforman Europa, da cultura xeral 
común que compartimos e da influencia doutras culturas que nos rodean. 
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 3. OBXECTIVOS 
  

1. Comprender textos latinos en contextos onde o sentido sexa facilmente deducible (contribúe a desenvolver a competencia no tratamento 
da información e a súa autonomía persoal). 

2. Identificar e relacionar elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua latina que permitan a análise e a tradución de textos 
sinxelos (contribúe a desenvolver a competencia na formación persoal e a súa autonomía persoal).  

3. Desenvolver os hábitos de organización, traballo e disciplina no estudio, a partires dos mecanismos de estructuración mental que implica 
o proceso de análise e tradución de textos latinos (contribúe a desenvolver a competencia na percepción do entorno físico, no tratamento 
da información e a aprender a aprender). 

4.  Mellorar a lectura comprensiva e a expresión oral e escrita mediante o coñecemento do vocabulario e as estruturas gramaticais latinas 
(contribúe a desenvolver a competencia de aprender a aprender e de autonomía persoal). 

5. Coñecer a orixe e evolución das linguas romances para valorar os rasgos comúns e a diversidade lingüística como mostra da riqueza 
cultural dos pobos de Europa (contribúe a desenvolver a competencia lingüística, na percepción do entorno físico, social e cidadá e na 
expresión cultural e artística).  

6. Utilizar as regras fundamentais de evolución fonética do latín ás linguas romances e identificar palabras patrimoniais, cultismos e 
expresións latinas en diferentes contextos lingüísticos (contribúe a desenvolver a competencia lingüística, no tratamento da información, 
formación persoal e aprender a aprender). 

7. Entender o significado do léxico común de orixe grecolatino da propia lingua e comprender vocabulario culto, científico e técnico a 
partires dos seus compoñentes etimolóxicos (contribúe a desenvolver a competencia  lingüística, no tratamento da información, formación 
persoal, aprender a aprender e a súa autonomía persoal). 

8. 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 (contribúe a desenvolver a competencia  lingüística, no tratamento da información, formación persoal, 
aprender a aprender e a súa autonomía persoal).  

9. Coñecer os aspectos relevantes da cultura e a civilización romanas, utilizando diversas fontes de información e diferentes soportes, para 
identificar e valorar a súa pervivencia no noso patrimonio cultural, artístico e institucional (contribúe a desenvolver a competencia  na 
expresión cultural e artística, social e cidadá, no tratamento da información, formación persoal, aprender a aprender e a súa autonomía 
persoal).  

10. Coñecer os xéneros literarios grecolatinos máis importantes (contribúe a desenvolver a competencia  no tratamento da información, 
formación persoal, aprender a aprender e a súa autonomía persoal). 
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4. MATERIAIS E RECURSOS 
 
 
LIBRO  DE  TEXTO 
 
 Utilizaremos  como texto de referencia o libro de Latín. 4º ESO da Editorial Rodeira (edicións en castelán) por razóns prácticas: seguir 
unha orde na explicación da materia (pero completaranse as explicacións con fotocopias e textos doutros libros cando a profesora o considere 
oportuno, e con material procedente doutras fontes, xa sexan informáticas, visuais ou gráficas). 
 
 
OUTROS RECURSOS 
 

• encerado e xiz 
• libros de lectura con cuestións e xogos sobre os textos que se len 
• libros de consulta; diccionarios; textos traducidos; revistas 
• fotocopias e apuntes de clase 
• vídeo e DVD. Cañón. 
• ordenador con acceso a internet. 
• Aula Virtual do IES. 

 
 

Por máis que cada unidade didáctica vai acompañada de recursos específicos que se poden utilizar, haberá a lectura obrigatoria de algún 
libro, que se determinará dacordo cos intereses do alumnado, preferiblemente de tema cultural ou literario, nos que se inclúe a mitoloxía. Esta 
actividade, ademais de servir para completar o bloque do “Roma e o seu legado”, incitará ao desenvolvemento do pracer pola lectura. Á vez, 
pódense aproveitar as lecturas para facer un traballo de comparación co tratamento do mesmo tema en medios audiovisuais ou nas variopintas 
informacións que aparecen en internet, co que se se favorecerá a familiaridade coas TICs. 

Mandaráselles recurrir a internet para buscar informacións concretas de xeito crítico e realizar traballos que elaboren esa información. Así 
mesmo, terán que utilizar a informática para a presentación dos documentos.  

Deberase inculcar no alumno a importancia de preparar e conservar con coidado os seus materiais de traballo, que son medios para 
aprender e algunha vez obxecto de avaliación. Mais tamén urxe que se responsabilicen dos bens comúns e se fagan solidarios. 

É importante que o alumnado se acostume a realizar actividades fóra da aula, na compaña do profesor ou sen el. Débeselle incitar á 
participación na vida cultural do entorno exterior á escola: frecuentar as bibliotecas, asistir a conferencias axeitadas ao seu nivel, visitar librerías 
ou feiras do libro, asistir ao cine ou ao teatro... 
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5 .VINCULACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE 
CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO MÍNIMO 
DE CONSECUCIÓN DE CADA ESTÁNDAR, COMPETENCIAS CLAVE, ELEMENTOS 
TRANSVERSAIS, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
 

 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances  

 f 
 ñ 

 o 

 B1.1. Marco xeográfico da lingua.  B1.1. Coñecer e localizar en mapas o marco 
xeográfico da lingua latina. 

 LAB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco 
xeográfico no que se sitúa en distintos 
períodos a civilización romana, delimitando o 
seu ámbito de influencia e situando con 
precisión puntos xeográficos, cidades ou 
restos arqueolóxicos coñecidos pola súa 
relevancia histórica. 

 CMCCT 
 CCEC 

 CAA 

 CD 

 CSC 

 e 
 ñ 

 o 

 l 
 

 B1.2. O indoeuropeo. Linguas indoeuropeas e 
familias lingüísticas. 

 B1.2. Identificar o indoeuropeo como a lingua 
nai da maioría das linguas faladas en Europa 
actualmente. 

 LAB.1.2.1. Define o indoeuropeo e recoñece 
as linguas indoeuropeas e as súas familias, 
delimitando nun mapa a zona de orixe e as 
zonas de expansión. 

 CD 
 CAA 

 CMCCT 

 B1.3. Agrupar as linguas indoeuropeas en 
familias lingüísticas e localizalas nun mapa. 

 LAB.1.3.1. Identifica as linguas que se falan 
actualmente en Europa, diferenciando pola 
súa orixe entre indoeuropeas e non 
indoeuropeas, clasifica as primeiras en 
familias lingüísticas e delimita nun mapa as 
zonas onde se utilizan. 

 CSC 

 CAA 

 CD 

 l 

 ñ 
 o 

 B1.3. Linguas de España: linguas romances e 
non romances. 

 B1.4. Coñecer as orixes das linguas faladas en 
España, clasificalas e localizalas nun mapa. 

 LAB1.4.1. Identifica as linguas que se falan 
en España, diferenciando pola súa orixe as 
romances e as non romances, e delimita nun 
mapa as zonas onde se utilizan. 

 CSC 

 CAA 
 CD 
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 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 f 

 ñ 

 o 

 B1.4. Palabras patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 

 B1.5. Distinguir e identificar palabras 
patrimoniais, cultismos e semicultismos. 

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

 CCL 

 CAA 

 b 

 ñ 

 o 

 B1.5. Nocións básicas de evolución fonética, 
morfolóxica e semántica do latín ao galego e 
ao castelán. 

 B1.6. Coñecer e aplicar as regras 
fundamentais da evolución fonética do latín 
ao galego e ao castelán, partindo dos étimos 
latinos. 

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

 CCL 

 CAA 

 Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos  

 e  B2.1. Orixes da escritura. Sistemas de 
escritura. 

 B2.1. Coñecer diferentes sistemas de escritura 
e distinguilos do alfabeto. 

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

 CD 

 CCEC 

 e  B2.2. Orixes do alfabeto latino.  B2.2. Coñecer a orixe do alfabeto nas linguas 
modernas e identificar os tipos de alfabeto 
empregados hoxe en día en Europa. 

 LAB2.2.1. Explica a orixe do alfabeto de 
diferentes linguas partindo do abecedario 
latino, sinala as principais adaptacións que se 
producen en cada unha delas, recoñece os 
tipos de alfabetos usados actualmente en 
Europa e relaciona cada un coas linguas que 
os empregan. 

 CAA 

 CD 

 h  B2.3. Pronuncia do latín.  B2.3. Coñecer e aplicar con corrección as 
normas básicas de pronuncia en latín. 

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

 CCL 

 Bloque 3. Morfoloxía  

 b  B3.1. Formantes das palabras.   B3.1. Identificar e distinguir os formantes das 
palabras. 

 LAB3.1.1. Descompón palabras nos seus 
formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para 
identificar desinencias e explicar o concepto 
de flexión e paradigma. 

 CMCCT 
 CCL 

 e  B3.2. Tipos de palabras: variables e 
invariables. 

 B3.2. Distinguir e clasificar tipos de palabras.  LAB3.2.1. Distingue palabras variables e 
invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para 
clasificalas. 

 CAA 
 CCL 

 e 
 b 

 B3.3. Concepto de declinación e conxugación.  B3.3. Comprender o concepto de declinación 
e conxugación. 

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

 CAA 
 CCL 
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 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 

 e 
 B3.4. Flexión nominal e pronominal: 

substantivos, adxectivos e pronomes. 
 B3.4. Coñecer as declinacións, encadrar as 

palabras dentro da súa categoría e declinación, 
enuncialas e declinalas correctamente. 

 LAB3.4.1. Enuncia correctamente 
substantivos, adxectivos e pronomes en latín, 
distíngueos a partir do seu enunciado e 
clasifícaos segundo a súa categoría e a súa 
declinación. 

 CD 

 CCL 

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

 CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 h 

 ñ 

 o 

 B3.5. Flexión verbal.  B3.5. Coñecer as conxugacións, encadrar os 
verbos dentro da súa conxugación, enuncialos 
e conxugalos correctamente. 

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

 CAA 

 CCL 
 

 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. 

 CCL 

 CAA 

   B3.6. Recoñecer as formas dos tempos 
verbais formados a partir do tema de presente 
e perfecto, tanto en voz activa como en voz 
pasiva, así como as formas non persoais do 
verbo: infinitivo de presente activo e 
participio de perfecto. 

 LAB3.6.1. Identifica correctamente as 
principais formas derivadas de cada tema 
verbal latino: en voz activa o modo indicativo, 
tanto do tema de presente como do tema de 
perfecto; en pasiva, o presente, o pretérito 
imperfecto, o futuro imperfecto e o pretérito 
perfecto de indicativo. 

 CAA 

 CCL 

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

 CD 

 CCL 

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

 CAA 

 CCL 

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

 CCL 

 Bloque 4. Sintaxe  
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 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 f  B4.1. Elementos da oración.  B4.1. Coñecer e analizar as funcións das 
palabras na oración. 

 LAB4.1.1. Analiza morfolóxica e 
sintacticamente frases e textos adaptados, 
identificando correctamente as categorías 
gramaticais presentes nas palabras con flexión 
e explicando as funcións na oración. 

 CMCCT 

 h  B4.2. Casos latinos.  B4.2. Coñecer os nomes dos casos latinos e 
identificar as súas principais funcións na 
oración, e saber traducir os casos á lingua 
materna adecuadamente. 

 LAB4.2.1. Enumera correctamente os nomes 
dos casos que existen na flexión nominal e 
pronominal latina, e explica as principais 
funcións que realizan dentro da oración. 

 CAA 

 CCL 

 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. 

 CCL 

 e  B4.3. Concordancia.  B4.3. Recoñecer as regras de concordancia na 
lingua latina e a súa correspondencia no 
galego e no castelán. 

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

 CCL 

 b  B4.4. Oración simple: oracións atributivas e 
predicativas. 

 B4.4. Recoñecer e clasificar os tipos de 
oración simple. 

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

 CMCCT 

 CCA 

 CCL 

 e  B4.5. Oración composta: oracións 
coordinadas. 

 B4.5. Distinguir as oracións simples das 
compostas. 

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

 CAA 

 CMCCT 

 CCL 

 h  B4.6. Construcións de infinitivo e de 
participio máis transparentes. 

 B4.6. Identificar, distinguir e traducir 
correctamente as construcións de infinitivo e 
participio máis transparentes. 

 LAB4.6.1. Recoñece, dentro de frases e textos 
sinxelos, as construcións de infinitivo e 
participio máis transparentes, e analízaas e 
tradúceas correctamente. 

 CCL 
 

 Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización  

 a 

 f 

 e 

 B5.1. Períodos da historia de Roma.  B5.1. Coñecer os feitos históricos das etapas 
da historia de Roma, encadralos no seu 
período correspondente e realizar eixes 
cronolóxicos. 

 LAB5.1.1. Distingue as etapas da historia de 
Roma e explica os seus trazos esenciais e as 
circunstancias que interveñen no paso de 
unhas a outras. 

 CSC 

 CSIEE 

 CD 
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 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 ñ  LAB5.1.2. Sabe enmarcar determinados feitos 
históricos no período histórico 
correspondente. 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

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

 CD 

 CAA 

 CMCCT 

 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. 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

 a 

 ñ 
 B5.2. Organización política e social de Roma.  B5.2. Coñecer os trazos fundamentais da 

organización política e social de Roma. 
 LAB5.2.1. Describe os trazos esenciais que 

caracterizan as sucesivas formas de 
organización do sistema político romano. 

 CSIEE 

 CSC 

 CCL 

 LAB5.2.2. Describe a organización da 
sociedade romana e explica as características 
das clases sociais e os papeis asignados a cada 
unha delas, en comparación cos actuais. 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

 c 

 ñ 
 B5.3. A familia romana.  B5.3. Coñecer a composición da familia e os 

papeis asignados aos seus membros. 
 LAB5.3.1. Identifica e explica os papeis que 

desempeña dentro da familia cada un dos seus 
membros, e analiza a través deles os 
estereotipos culturais da época en 
comparación cos actuais. 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

 l 

 n 

 ñ 

 B5.4. Mitoloxía e relixión. 
 

 B5.4. Coñecer os principais deuses, 
semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina. 

 LAB5.4.1. Identifica os principais deuses, 
semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, 
sinala os trazos que os caracterizan e establece 
relacións entre os deuses máis importantes. 

 CCEC 

 CCL 

 CD 

 B5.5. Coñecer os deuses, mitos e heroes 
latinos, e establecer semellanzas e diferenzas 
entre os mitos e os heroes antigos e os actuais. 

 LAB5.5.1. Recoñece e ilustra con exemplos o 
mantemento do mítico e da figura do heroe na 
nosa cultura, e sinala as semellanzas e as 
principais diferenzas que se observan entre 
ambos os tratamentos. 

 CAA 
 CCEC 

 CD 
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 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 m 
 

 B5.5. Vida cotiá: vivenda, alimentación e 
indumentaria. 

 B5.6. Recoñecer os tipos de vivenda 
empregados en Roma, as características 
principais da alimentación romana, os 
elementos da indumentaria e as normas de 
hixiene persoal, peiteados e cosméticos. 

 LAB5.6.1. Distingue e describe o modo de 
vida en Roma no ámbito privado, analizando 
os tipos de vivenda, alimentación, vestimenta 
e coidado persoal e contrástaos cos da 
actualidade. 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 CCL 
 CSIEE 

 CCL 

 CAA 

 d 
 e 

 ñ 

 B5.6. Espectáculos públicos: teatro, circo e 
anfiteatro. 

 B5.7. Coñecer os espectáculos públicos 
realizados no teatro, no circo e no anfiteatro, e 
a súa relación co mundo actual. 

 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. 

 CSC 
 CSIEE 

 CCL 

 CMCCT 

 CCEC 

 Bloque 6. Textos  

 h  B6.1. Análise morfolóxica e sintáctica.  B6.1. Aplicar coñecementos básicos de 
morfoloxía e sintaxe para iniciarse na 
interpretación, na tradución e na retroversión 
de frases de dificultade progresiva e textos 
adaptados. 

 LAB6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise 
morfolóxica e sintáctica de frases de 
dificultade graduada e textos adaptados, para 
efectuar correctamente a súa tradución ou 
retroversión. 

 CCL 
 CAA 

 d 
 o 

 B6.2. Comparación das estruturas latinas coas 
das linguas propias. 

 B6.2. Comparar as estruturas latinas coas das 
linguas propias. 

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

 CCL 
 CAA 

 h  B6.3. Iniciación ás técnicas de tradución.  B6.3. Utilizar correctamente os manuais de 
gramática e o dicionario, recoñecendo e 
analizando toda a información que 
proporcionan. 

 LAB6.3.1. Utiliza correctamente os manuais e 
o dicionario, analizando a información que 
proporcionan, para traducir pequenos textos. 

 CCL 
 CAA 

 l 
 f 

 B6.4. Lectura comprensiva de textos latinos 
orixinais, adaptados ou traducidos. 

 B6.4. Realizar a través dunha lectura 
comprensiva a análise e o comentario do 
contido e a estrutura de textos latinos 
traducidos. 

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

 CCEC 
 CCL 

 LAB6.4.2. Elabora mapas conceptuais e  CMCCT 
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 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

estruturais dos textos propostos, localizando o 
tema principal e distinguindo as súas partes. 

 CD 

 CCL 

 b 
 g 

 B6.5. Produción de pequenos textos propios 
en lingua latina. 
 

 B6.5. Redactar en lingua latina pequenos 
textos de produción propia. 

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

 CCL 

 B6.6. Realizar pequenos coloquios en latín 
con frases sinxelas e de dificultade progresiva. 

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

 CCL 

 Bloque 7. Léxico  

 h 

 ñ 

 o 

 B7.1. Vocabulario básico latino: léxico 
transparente; palabras de maior frecuencia. 

 B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico 
latino transparente e as palabras de maior 
frecuencia.  

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

 CAA 

 CCL 

 LAB7.1.2. Identifica e explica as palabras 
transparentes e de maior frecuencia. 

 CD 
 CAA 

 b 

 ñ 
 o 

 l 

 B7.2. Composición e derivación culta: 
lexemas, prefixos e sufixos. 
 

 B7.2. Distinguir e coñecer o significado dos 
principais prefixos e sufixos que interveñen 
na composición e na derivación culta. 

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

 CMCCT 

 CCL 

 B7.3. Recoñecer os elementos léxicos latinos 
que permanecen nas linguas do alumnado. 

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

 CCL 

 e 

 b 
 B7.3. Locucións latinas de uso actual.  B7.4. Coñecer o significado das principais 

locucións latinas de uso actual e saber 
empregalas nun contexto axeitado. 

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

 CD 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 
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 6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTIDOS 
 

1ª AVALIACIÓN  (ca  35  sesións) 
 

 LINGUA LATINA ORIXE DAS PALABRAS CULTURA E CIVILIZACIÓN 

Prima unitas 

(6 sesións) 

Alfabeto e prosodia. Morfoloxía  

nominal (sistema casual) e verbal 

A familia IE. Linguas romances. Nocións de 
evolución de léxico. 

Marco xeográfico das linguas IEs. 

Secunda unitas 
(6 sesións) 

1ª declinación. Conxug. verbais: enunciado. 
Sum. A oración latina: elementos. O 

nominativo. 

Sons vocálicos: evolución. Etimoloxías. 
Helenismos. Locucións e expresións latinas. 

Marco xeográfico do mundo romano. 

Tertia unitas 
(6 sesións) 

2ª declinación. 1ª conxugación: indicativo. O 
acusativo. A coordinación. 

Sons vocálicos: evolución. Etimoloxías: 
palabras da 1ª dec. e verbos da 1ª conx. 

Léxico grecolatino 

Historia de Roma 

Quarta 
unitas 

(6 sesións) 

Adxectivos da 1ª clase. 2ª conxugación: 
indicativo. PVO. O xenitivo. 

Sons consonánticos: evolución. Etimoloxías: 
palabras da 2ª dec. e verbos da 2ª conx.  

Hispania: romanización. 

Quinta 
unitas 

(6 sesións) 

3ª declinación: temas en consoante. 3ª 
conxugación: indicativo. O dativo e o ablativo. 

Sons consonánticos: evolución. Etimoloxías. 
Palabras e expresións gracolatinas. 

O panteón clásico. 

 

 

2ª AVALIACIÓN  (ca. 35 sesións) 
 

 LINGUA LATINA ORIXE DAS PALABRAS CULTURA E CIVILIZACIÓN 

Sexta unitas 

(6 sesións) 

3ª declinación: temas en vogal. Adxectivos da 
2ª clase Conxugación mixta: indicativo. 

Vocativo e imperativo. 

Grupos consonnánticos: evolución. Léxico 
grecolatino. 

O culto doméstico. O calendario romano. 

Septima 
unitas 

4ª e 5ª declinacións. 4ª conxugación: 
indicativo. A oración latina: traducción e 

Grupos consonnánticos: evolución. Orixe de A familia romana. o matrimonio. A 
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(6 sesións) composición. j, ch, x. Etimoloxías. Léxico grecolatino. educación. O vestido. 

Octava 
 unitas 

(6 sesións) 

Preposicións: sistema preposicional. Compl. 
circunstanciais. Os numerais. 

Evolución das preposicións e uso dos 
numerais. Etimoloxías. Léxico grecolatino. 

A cidade romana. 

Nona 
unitas 

(6 sesións) 

Declinación pronominal. Persoais e reflexivo. 
Posesivos. O doble acusativo. 

Léxico grecolatino. A sociedade romana. Maxistraturas. 

Decima 
unitas 

(6 sesións) 

Declinación pronominal. 

Demostrativos. 

Evolución dos pronomes. Léxico grecolatino. O exército romano. 

 
 

3ª AVALIACIÓN  (ca. 35 sesións) 
 

 LINGUA LATINA ORIXE DAS PALABRAS CULTURA E CIVILIZACIÓN 

Undecima 

unitas 

(6 sesións) 

Adverbio. Compl. circ. de tempo. 
Composición de oracións. 

Uso do léxico grecolatino. Locucións latinas. 
Cultismos e termos patrimoniais. 

A vivenda. 

Duodecima  
unitas 

(6 sesións) 

O pronome relativo: sintaxe. Evolución do relativo. Etimoloxías. Léxico 
grecolatino. 

Os espectáculos e o ocio na época romana. 

Tertia decima  
 unitas  

(6 sesións) 

Os graos do adxectivo. Os graos do adxectivo en galego e castelá. 
Léxico grecolatino.  

Arquitectura, escultura, pintura e mosaicos. 

Quarta decima 
unitas 

(6 sesións) 

Formas nominais do verbo: infinitivo e 
participio. 

Evolución do infinitivo e do participio. 
Léxico grecolatino. 

A transmisión da literatura latina. Etapas. 
Xéneros literarios en verso. 

Quinta decima  
unitas 

(6 sesións) 

A subordinación: clases de proposicións 
subordinadas. Principais nexos. 

O Neolatín. Léxico grecolatino. Xéneros literarios en prosa. 
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7. CONTIDOS MÍNIMOS 
 

 O sistema da lingua latina 
 

• Ler en latín. O abecedario. 
• Categorías gramaticais; morfoloxía nominal e verbal. 
• Morfosintaxe do sustantivo: as declinacións. 
• Morfosintaxe do adxectivo: tipos e graos. 
• Morfosintaxe pronominal: características da flexión pronominal. Persoais e posesivos. Demostrativos. Relativos. 
• Flexión verbal dos verbos regulares e de sum. 
• Palabras invariables: morfosintaxe das preposicións; formación de adverbios de modo a partir dos adxectivos. 
• Estruturas clausulares básicas: oración simple. 
• Oracións subordinadas de relativo. 
• Oracións subordinadas de infinitivo concertado como CD. 
• Oracións subordinadas de participio concertado. 
• Tradución de textos latinos sinxelos ao galego e ao castelán. 
• Comparación da estrutura morfosintáctica latina coa da lingua na que se traduce. 
• Valoración da lingua latina como principal vía de transmisión e continuidade do mundo clásico e instrumento privilegiado para 

comprender o sistema das lenguas romances. 
 
 A historia e evolución da lingua latina 
 

• Orixe do latín: clasificación das linguas indoeuropeas. As linguas derivadas do latín. 
• Xeiras na historia da lingua latina. 
• Niveis de uso do latín. O latín, lingua de cultura. 
• Pervivencia das linguas clásicas. Latinismo, cultismo, semicultismo e palabra patrimonial. 
• A achega léxica do latín ás linguas modernas non derivadas del. 

 
A formación das palabras 
 

• Principais lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina nas linguas nais do discente. 
• Definición etimológica das palabras. Precisión no uso dos termos. Latinismos de uso máis frecuente. 
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Vías non lingüísticas de transmisión do mundo clásico 
 

• Roma antiga: as orixes mitolóxicas. Marco xeográfico e cronolóxico. 
• Sistemas políticos en Roma. 
• O urbanismo e as vías de comunicación en Hispania e Gallaecia. 
• A vida familiar: a familia, a infancia, o matrimonio, o culto ós mortos, a educación, o vestido...Comparación entre a vida familiar romana 

e a actual. 
• Romanización de Hispania e Gallaecia. 
• Restos arqueolóxicos clásicos máis importantes do noso entorno. 
• Mitoloxía: concepto. Panteón clásico. Estructura piramidal da sociedade divina. Algúns mitos. 
• A relixiosidade clásica: pervivencia actual dos ritos. 
• A organización e o cómputo do tempo. Relación entre o calendario e a mitoloxía. Recoñecemento dos elementos do calendario que 

perviven entre nós. Identificación dos fenómenos astronómicos nos que se basea o calendario. 
• Lectura de textos adaptados da literatura latina e outros sobre os distintos aspectos non lingüísticos estudiados. 

 
 

 
8. CRITERIOS DE AVALIACION 
 
 

A avaliación proposta identifícase coas seguintes características: debe ser continua, durante todo o proceso educativo, debe ser 

integradora, tendo en conta as capacidades xerais establecidas nos obxectivos da etapa, a través das expresadas na materia de latín, debe 

ser formativa, cualitativa e contextualizada, vinculada ao seu entorno e a un proceso concreto de ensino e aprendizaxe.  
 
 A avaliación será continuada e farase na clase, tendo moi en conta a asistencia a clase, o interés demostrado polo alumnado 
(recordemos que é unha asignatura optativa) e a participación na clase (un 20% da nota: esta nota obterase da revisión dos cadernos, nos 
que debe quedar reflectida toda a materia dada en clase). Ademais faranse por avaliación dous exames (un 80% total).  

Dado que non se elimina materia gramatical e léxica, o exame final desta parte da materia incluirá tódolos contidos vistos no curso. 
 

Os criterios de avaliación serán os seguintes:  
 
 A) Resumir o contido de textos traducidos de autores clásicos e modernos e identificar neles aspectos históricos ou culturais.  
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Este criterio pretende constatar a capacidade do alumnado para comprender o contido dun texto, identificar acontecimentos, personaxes e 
aspectos da civilización romana e relacionar os datos do texto con referentes actuais. O alumnado terá que facer esquemas e respostar a cuestións 
sobre a lectura. 
 

 B) Distinguir nas diversas manifestacións literarias e artísticas de todos os tempos o legado de Roma como fonte de inspiración e 
recoñecer no patrimonio arqueolóxico as pegadas da romanización.  

 
Este criterio trata de comprobar se son identificados os principaies elementos da cultura romana e o patrimonio arqueolóxico romano en diversos 
contextos expresivos, textos literarios e iconografía de cualquera tipo. Se  o alumnado comprende o seu significado específico e se advirte o seu 
valor como fonte de inspiración.  
 

 C) Aplicar as reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos que deran orixe a termos romances do vocabulario habitual e 
establecer a relación semántica entre un termo patrimonial e un cultismo.  

 
Este criterio pretende avaliar a capacidade para utilizar os mecanismos de evolución fonética e analizar as diferenzas de significado entre 
palabras dunha mesma orixe. O alumnado realizará actividades relacionadas co léxico. 
 

 D) Identificar compoñentes de orixe grecolatina en palabras da linguaxe cotiá e no vocabulario específico das ciencias e da técnica, 
e explicar o seu sentido etimolóxico.  

 
Este criterio trata de comprobar a capacidade de recoñecer os formantes gregos e latinos en diferentes contextos lingüísticos e definir 
etimolóxicamente os termos habituais, científicos e técnicos.  
 

 E) Recoñecer latinismos e locucións usuais de orixe latina incorporadas ás linguas coñecidas polo alumno e explicar o seu 
significado en expresións orais e escritas.  

 
Este criterio pretende verificar se o alumno identifica e comprende as expresións latinas integradas nas linguas modernas e se é capaz de 
utilizalas de xeito coherente. 
 

 F) Recoñecer os elementos morfolóxicos e as estruturas sintácticas elementais da lingua latina e comparalos cos das propias 
linguas.  

 
Con este criterio trátase de constatar a comprensión do funcionamento básico da lingua latina e a capacidade de establecer analoxías e diferenzas 
con elementos e estruturas da súa propia lingua. Avaliarase ao alumnado enfrontando cun texto axeitado para que recoñeza as características 
dunha lingua flexiva e realice análises morfosintácticas de crecente complexidade, engadindo ademais actividades de gramática. 
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 G) Traducir textos breves e sinxelos e producir, mediante retroversión, oracións simples utilizando as estruturas propias da 

lingua latina.  
 
Este criterio tenta comprobar se o alumno asimilou as estruturas morfolóxicas e sintácticas elementais da lingua latina e se son capaces de  
recoñecelas para realizaren traducións directas ou inversas de textos elaborados de escasa dificultade. O alumnado deberá enfrontarse a textos 
adecuados ao seu nivel para traducilos. 
 

 H) Manexar recursos para elaborar, guiado pola profesora, un traballo temático sinxelo sobre calquera aspecto da produción 
artística e técnica, a historia, as institucións, ou a vida cotiá en Roma.  

 
Este criterio trata de constatar a capacidade de buscar información en fontes diversas, organizala, situar cronolóxicamente os datos obtidos, 
interpretar os referentes clásicos en comparación cos seus correspondentes do mundo actual e expoñer o resultado de manera ordeada e coherente 
na aula.  O alumnado elaborará traballos onde se comprobará o nivel de obtención e abstracción de información, o uso das TICs, e o grao de 
correción na expresión oral.  
 
 

9.  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

Os instrumentos de avaliación deben cumprir os seguintes requisitos:  
 

• Ser variados, de modo que permitan avaliar os distintos tipos de capacidades e de contidos curriculares.  
• Dar información concreta do que se pretende avaliar . 
• Utilizar distintos códigos (verbales, icónicos, gráficos, numéricos, audiovisuales,...) adecuados ás distintas aptitudes sen que se 

obstaculice o contido que se pretende avaliar.  
• Permitir avaliar a transferencia dos aprendizaxes a contextos distintos de aqueles nos que se adquiriron, comprobando así a súa 

funcionalidade.  
•  

Os instrumentos serán:  
 

• Esquemas e resumos de textos preferentemente históricos, comentarios nos que se utilicen os coñecementos adquiridos e valoracións 
dos modos de vida, costumes e actitudes da sociedade romana en comparación cos nosos.  

• Actividades de busca en fontes diversas, incluidas as TICs e a comunicación, ou comentarios de textos, mensaxes ou imaxes.  
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• Actividades de aplicación das regras evolutivas na etimoloxía das palabras ou dedución de ditas regras a partires da comparación co 
termo herdado, o alumno deberá diferenciar ademais termos patrimoniais e cultismos previamente estudiados  

• Actividades nas que se recoñezan as variacións semánticas que aportan os distintos afixos, manexando textos con vocabulario 
específico das materias estudiadas.  

• Rastrexar o emprego dos latinismos en diferentes tipos de textos, literarios, periodísticos ou mensaxes publicitarios, escritos nas 
linguas que son obxecto de estudio, e realizar algunha composición breve na que se usen con propiedade.  

• Actividades que axuden a fixar os paradigmas latinos; o alumnado poderá mostrar a súa capacidade comprensiva mediante a 
comparación entre un texto latino e a súa tradución, de xeito que identifique as palabras invariables, os distintos morfemas flexivos e 
as estruturas sintácticas das tres linguas, latín, galego e castelán.  

• Prácticas de análise morfosintáctico, tradución e retroversión nas que se evidencie a correspondencia entre a análise e a versión 
realizada.  

• Utilización as tecnoloxías da información e a comunicación como instrumento preferente para a presentación do seu traballo.  
 
 

 
10. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
A avaliación realizaráse atendendo aos puntos establecidos nas novas normativas para a educación secundaria e basearase  
 

• na consecución das competencias básicas (lingüística, cultural, dixital, e social, automía persoal e capacidade de aprender a aprender),  
• na adquisición dos coñecementos programados para o curso e  
• no logro dos obxectivos da materia.  

 
Esta avaliación será continua, aínda que por esixencias da organización do curso escolar realizarase por trimestres. Esto permitirá artellar 

ao longo do curso as medidas de reforzo e recuperación necesarias na parte da materia que se pode parcializar por avaliacións e que non é de 
estudio progresivo. 

 

 AVALIACIÓN INICIAL 

  

Nos primeiros días do curso escolar en setembro poderase realizar unha proba específica sinxela para avaliar o grao de dominio dos 
contidos mínimos que se consideran imprescindibles para construír sobre eles as novas aprendizaxes propias da materia.  
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Antes da sesión de avaliación inicial, mediante observación directa nas clases, tamén se recollerá información das peculiaridades da forma 
de aprender de cada alumno/a (habilidades, estratexias e destrezas desenvolvidas, é dicir, manexo de procedementos) así como información sobre 
o grao de integración social do alumno/a (consigo mesmo, cos compañeiros e compañeiras e co profesorado).  

  

 AVALIACIÓN ORDINARIA  

 
Realizaranse tres sesións de avaliación, unha por trimestre, nas que se irán comprobando o grao de consecución das competencias 

básicas, dos contidos programados para cada avaliación, da recuperación de materia pendente de avaliacións anteriores e dos obxectivos da 
materia. Cando se avalíe positivamente unha avaliación, consideraranse recuperadas as anteriores.  

A avaliación ordinaria, como xa mencionamos, basearase no traballo de clase (20%), reflectido na caderno de 
clase que se pedirá periódicamente, e nas dúas probas obxectivas (80%). 

Á final de curso farase unha proba sumativa final de toda a materia progresiva estudiada durante o curso. Nese momento decidirase a 
conveniencia ou non de volver a avaliar as lecturas e presentación de traballos (se fose o caso). As lecturas complementarias e os traballos que se 
poidan realizar ao longo do curso sempre serán sumativas á nota de exames.  

 

 AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA.  

 
Se as avaliacións ordinarias diagnostican o fracaso do proceso de ensino-aprendizaxe do alumno ao longo do curso, realizarase unha 

proba extraordinaria en setembro que incluiría os contidos mínimos para a avaliación positiva. 
 

11. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
 

MATERIA DURANTE O CURSO  

 
Unha avaliación de diagnose continua permitirá artellar ao longo do curso as medidas de reforzo e recuperación necesarias para que os 

alumnos con dificultades específicas sexan atendidos personalizadamente ou para cambiar aqueles obxectivos, contidos ou métodos que non 
teñan os resultados adecuados no proceso de ensino-aprendizaxe.  

  MATERIAS PENDENTES DOUTROS CURSOS.  
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A materia de latín de 4º da ESO non pode quedar pendente para cursos posteriores porque os alumnos cursarán o Bacharelato ou titularán 
sen ningunha materia ou ben deben repetir o curso completo co que pasarían a ser alumnos de 4º da ESO de novo ao curso seguinte, e polo tanto 
a súa avaliación pasaría a ser ordinaria con todos os seus compañeiros de grupo. 
 

 
12.  METODOLOXÍA 

 
A elección dependerá dos contidos que se vaian ensinar e das características do grupo que reciba o ensino. 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.  

Como métodos concretos a seguir na disciplina de Latín, destacaremos, en primeiro lugar, os exercicios prácticos sobre a materia que se 
explica, matizados tanto a nivel individual como colectivo, dentro ou fóra da aula, mais sempre correxidos publicamente entre todos. Aquí 
pódese seguir o método tradicional de sacar a un alumno concreto ó encerado, para que plasme por escrito diante de todos o seu traballo e sexa o 
resto do grupo o que o avalíe. Mais este método ten o inconveniente de que a meirande parte dos alumnos se poden sentir pouco ou nada 
implicados na tarefa de faceren de xuíces, o que ademais non lles gusta. Hai unha variante que logra manter bastante a atención: o propio docente 
ou un alumno actúa como secretario no encerado e baixo a guía do profesor, en forma de preguntas, os alumnos van respostando e facendo o 
exercicio, correxíndose entre eles cando discrepan. Esta forma tómase como unha especie de xogo por parte dos alumnos; o docente participa 
como un membro máis en tanto que ten dereito a dicir que está ou non dacordo. 

Outro método rendible -sobre todo cando o profesor esgota as posibilidades de sacar do bloqueo intelectivo a un alumno- é pedirlle a un 
dos rapaces que explique ó seu compañeiro ou ó grupo enteiro o contido que se está a tratar. Mesmo se a facilidade para se expresar non é 
perfecta, servirá para desbloquear ós seus compañeiros, que adoitan aceptar ben as explicacións dun igual. Esta estratexia pódese ver favorecida 
pola disposición grupal dos pupitres. 

A técnica dos debates na aula serve para que os discentes aprendan a expresarse e a escoitar ós demais, desenvolvendo un clima de 
respecto e tolerancia, por unha banda, e, por outra, unha apertura ideolóxica ó confrontaren puntos de vista diferentes. Pero esta estratexia, 
evidentemente, só se pode seguir no bloque referido á cultura. 

Os traballos só serán recomendables para os contados alumnos cun meirande desenvolvemento das estructuras lóxicas, capaces de 
elaborar traballos organizados e utis. Débese potenciar a creatividade. Para iso 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. 

Outro método será a busca, dirixida polo 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 resumes e os esquemas e para desenvolver a 
capacidade de expresión crítica, oral e escrita; e se potencia igualmente a familiaridade coas TICs. 

Para rematar, insistir en que a metodoloxía debe estar encamiñada a desenvolver a creatividade e a capacidade crítica do discente e a que 
non queden preguntas sen resposta. 
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13. 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 ós máis lentos e outras que amplíen o coñecemento de quen sobrepase o grao de desenvolvemento cognitivo propio do grupo. 

Moi motivador é implicalos na realización dun traballo que lles interese, elexido por eles mesmos. 
Outro xeito de reforzo da aprendizaxe é repetir os controis, explicando de cada vez os erros. Así mesmo, poderanse dar exercicios de 

reforzo dos materiais explicados, sobre todo no que atinxe á gramática, con textos simples, que sirvan para afondar na comprensión dos contidos. 
Pode darse o caso de que o discente non domine as estructuras gramaticais dos seus idiomas nais: nese caso haberá que proporcionarlle 
exercicios en galego ou castelán antes de chegar ao latín. Ao alumnado máis avantaxado pódeselle proporcionar exercicios de maior dificultade, 
reforzadores dos motivos de logro. 

 
 

 
14. CRITERIOS DE TRATAMENTO DOS TEMAS TRANSVERSAIS 

 
 

Hai catro tipos de circunstancias nas que incorporar os temas transversais:  
• facelos coincidir coas datas nas que a sociedade os commemora -día dos dereitos humanos, da muller traballadora...- ou coas 

campañas de sensibilización -o racismo...-;  
• optar por un tratamento interdisciplinar, dacordo coas áreas implicadas para tocar o tema todos á vez;  
• aproveitar as situacións espontáneas para provocar a reflexión, mandándolles 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 audiovisual buscados ad hoc polo docente. 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 educación ambiental nada mellor que unha perícopa co tópico do locus amoenus, anque 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. 
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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 as nosas sinais de identidade persoal e cultural, nesta materia teñen cabida casi que tódolos temas transversais do currículum, xa 
que homo sum. Nil humani a me alienum puto. 

 
 
 

15. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 
 

Tentaremos ler un libro cada mes ou cada dous, dependendo da velocidade e da comprensión lectora dos discentes. 
Para o desenvolvemento da competencia lectora traballaremos con textos de distinto tipo: narracións novelísticas de tema romano, lendas 

mitolóxicas, textos informativos, cancións, poemas, imaxes de representacións artísticas en fotografía ou buscadas na rede, noticias 
xornalísticas… Os libros de lectura fixa negociaranse cos discentes segundo as súas preferencias e a temática que tratemos na aula. Para os outros 
textos, estaremos abertos á marcha do grupo, ás súas inquedanzas e ás circunstancias que poidan xurdir oportunamente. Buscarase como unha 
estratexia de comprensión lectora que o texto, na medida do posible, conecte cos intereses dos discentes. 

Para o desenvolvemento da competencia literaria utilizaremos a lectura alomenos dalgún capítulo da Eneida en versión adaptada. 
Segundo as características do grupo e o tipo de texto, verase a conveniencia da lectura individual ou en conxunto na aula. Estes textos serán 
obxecto de cuestións nas probas obxectivas ou por medio de traballos guiados por preguntas. Como estratexia para coñecer a comprensión dos 
discentes e para mellorala, será conveniente, de cando en vez, a lectura en voz alta, ben útil para percibir onde dubidan e facer as aclaracións 
pertinentes, así como para explicar e ampliar o vocabulario, poñer en común ideas e axudalos a distinguir cales destas son as principais. 

De igual modo, poderanse facer ejercicios de comprensión: v.g., textos con erros ou lagoas ou  que deban seren completados, xogos e 
pasatempos que teñan que ver coa comprensión dos textos,  xogos de léxico… 

 
 

16. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TICs 
 
 

• Traballarán exercicios de páxinas escollidas da rede ou elaborados pola docente mediante programas informáticos ad hoc (v.g., Ardora ou 
Java Clic) para resolver no ordenador. 

• 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. E para respostar ás cuestións sobre os libros de lectura ou os filmes que visiones, ás  
veces terán que recurrir á rede. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

A materia de Latín na etapa da ESO ten como principal finalidade introducir o alumnado no coñecemento dos aspectos esenciais da lingua e 
da cultura latinas, facendo fincapé ao mesmo tempo no papel que estas desempeñan en tanto que orixe e fundamento das linguas romances e da 
cultura occidental, o que coñecemos como herdanza clásica.  

Esta mesma perspectiva está tamén presente no currículo básico para bacharelato, malia perseguirse nesta etapa un estudo máis en 
profundidade da lingua, xa que, ben pola súa estrutura interna de funcionamento, ben polo seu caudal léxico, está moi presente nas linguas 
utilizadas e estudadas polos alumnos e as alumnas.  

O estudo do latín como lingua flexiva proporciona mediante a comparación unha sólida base científica para o estudo e o perfeccionamento 
progresivo no manexo doutras linguas. 

O idioma latino, logo de adquiridos uns mínimos coñecementos sobre os seus mecanismos morfosintácticos e o seu léxico, permite entender 
as linguas romances como resultado dunha evolución e atopar paralelismos entre elas que axuden no seu estudo. 

O estudo da orixe e a evolución do latín ás linguas romances proporciónalle ao alumnado os instrumentos necesarios para comprender e 
analizar os procesos de cambios fonéticos, morfosintácticos e semánticos que deron lugar aos procedementos que rexen hoxe as súas linguas, e 
axuda a incrementar de xeito notable o seu léxico. A reflexión sobre o léxico coñecido, a adquisición de novas palabras e a comprensión das 
estruturas da lingua latina interveñen de xeito notable no uso máis eficaz da lingua propia como instrumento de aprendizaxe, comunicación e 
interpretación da realidade.  

É recomendable comezar o estudo do latín de cuarto de ESO cun método natural, no que as regras morfosintácticas se deduzan da práctica da 
lectura e da tradución, deixando para os cursos de primeiro e segundo de bacharelato un estudo máis pormenorizado. 

O estudo da herdanza clásica, obxecto desta materia, non só está presente na lingua latina, pois abordará tamén os diferentes aspectos que se 
inclúen no que coñecemos como civilización latina, berce da Europa actual. Ademais da descrición do seu marco xeográfico e do estudo dos 
principais fitos históricos, haberá lugar tamén para unha análise das súas estruturas sociopolíticas, da súa vida cotiá, e manifestacións culturais 
como os espectáculos públicos ou as súas creacións literarias e artísticas, a enxeñaría e o urbanismo, a mitoloxía e a relixión. 
 

Partindo desta perspectiva, o estudo da materia organízase en bloques que, con lixeiros matices, se repiten en todos os cursos. Os devanditos 
bloques refírense tanto a cuestións lingüísticas como a temas culturais, tendo en conta que ambos os dous aspectos constitúen dúas facetas 
inseparables e complementarias para o estudo da civilización romana, sen as que non é posible apreciar a importancia do legado latino na súa 
verdadeira dimensión.  
 

O primeiro destes bloques estuda o latín como orixe das linguas romances e ten un trato lixeiramente diferente para os cursos de cuarto de 
ESO e primeiro de bacharelato, e o curso de segundo de bacharelato. Os contidos dos dous primeiros cursos comezan coa análise das linguas do 
mundo, para seguir co estudo do indoeuropeo e as súas familias lingüísticas, a orixe, a evolución e as etapas do latín e as linguas romances. A 
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continuación, e xa para os tres cursos, preténdese analizar o papel que desempeñou a lingua latina na formación do galego, do castelán e das 
demais linguas romances que se falan na actualidade en Europa e noutros países do mundo, mediante o estudo do mantemento de elementos 
lingüísticos latinos nesas linguas e a análise dos procesos de evolución fonética, morfosintáctica e semántica. 
 

O seguinte bloque, deseñado só para latín de cuarto de ESO e primeiro de bacharelato, aborda os elementos básicos da lingua latina, 
comezando por percorrer os sistemas de escritura coñecidos, para analizar despois a orixe e a evolución do abecedario latino e a súa pronuncia.  
 

Os dous bloques seguintes, comúns aos tres cursos, tratan aspectos netamente lingüísticos, centrándose desta vez na morfoloxía e na sintaxe, 
os outros dous niveis de descrición e explicación do sistema, ademais da fonética e a semántica, dúas realidades inseparables que conforman e 
integran o aspecto gramatical. Preténdese iniciar o alumnado no concepto de flexión, estudando a estrutura interna das palabras e os elementos 
formais destas que serven para definir a relación que manteñen con outras dentro da oración. A sintaxe tamén se ocupa de estudar as estruturas 
oracionais latinas e os elementos que definen as súas construcións máis características, introducindo progresivamente niveis de maior 
complexidade, co propósito fundamental da comprensión e a interpretación dos textos. 

 
Nos cursos de cuarto de ESO e primeiro de bacharelato dedicouse un bloque ao estudo da civilización latina, co fin de identificar non só os 

feitos máis importantes da súa historia, senón tamén os aspectos propios da súa organización política, social e militar, e da súa identidade 
cultural, sen esquecer o estudo da vida cotiá, a relixión e a mitoloxía, cuxa influencia resulta decisiva para a configuración do imaxinario 
occidental. Preténdese tamén iniciar o alumnado no coñecemento  
dalgunhas das manifestacións artísticas máis significativas da antigüidade romana, entre as que destacan por unha banda as relativas ás artes 
plásticas e, máis concretamente, a escultura e a arquitectura, e pola outra, as literarias.  

O estudo máis en profundidade destas últimas resérvase para o curso de segundo de bacharelato, que conta cun bloque específico para a 
literatura latina, no que un mellor coñecemento da lingua lle permitirá ao alumnado entrar en contacto directo con algúns fragmentos das obras 
orixinais, afondando deste xeito na comprensión dos textos literarios clásicos latinos para comprender as claves da sociedade en que viron a luz e 
valorar a influencia que os autores latinos tiveron ao longo dos séculos.  

Se, como dixemos, a lingua e a cultura constitúen dúas realidades inseparables e complementarias para afondar no coñecemento da 
civilización latina, non existe mellor instrumento para o estudo de ambas que os propios textos, aos que está dedicado outro dos bloques de 
contidos previstos en todos os cursos. Preténdese deste xeito facer fincapé na necesidade de estudar desde o primeiro momento a lingua no seu 
contexto real, como mecanismo de expresión intelectual e estética no que se exemplifican os contidos lingüísticos estudados. Para lograr este 
obxectivo, ademais do labor de tradución, deberase tratar o latín como unha lingua viva coa que traballar tamén a comunicación oral e escrita. 

 
Por último, nos tres cursos dedícase un bloque ao estudo do léxico, entendendo que este resulta imprescindible para avanzar no 

coñecemento de calquera lingua. Dentro deste ámbito préstase especial atención á etimoloxía, non só porque esta serve para pór de manifesto o 
mantemento das raíces latinas nas linguas modernas, senón ademais porque axuda o alumnado a adquirir unha mellor comprensión da súa propia 
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lingua, axudándolle a precisar o significado de termos coñecidos ou a descubrir o de outros que non utilizara anteriormente, e incorporándoos ao 
seu vocabulario habitual. Así, dedícase un especial interese á composición e á derivación culta, onde se analizan prefixos, lexemas e sufixos de 
orixe grega e latina. 
Abondando nesta última idea, abórdase o estudo das locucións e as expresións latinas de uso actual, non só para coñecer o seu significado, senón 
tamén para saber empregalas nun contexto adecuado. 
 

A comunicación lingüística é a competencia clave que máis presenza terá na materia de Latín, xa que o estudo da lingua latina, da súa 
orixe e evolución, do seu funcionamento interno, do seu léxico e dos seus textos redundará sen dúbida nun maior coñecemento e dominio das 
linguas propias. Non obstante, deberase ter en conta tamén o tratamento das outras competencias.  

 
O labor de tradución non só constitúe por si mesmo un importante exercicio intelectual, senón que ao mesmo tempo estimula a memoria, 

a lóxica de pensamento e os hábitos de disciplina no estudo, mellorando o razoamento e impulsando a competencia clave de aprender a 
aprender.  
 

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía poden ser traballadas nos temas de cultura e civilización 
latinas, concretamente na educación en Roma, no urbanismo e na enxeñaría romana, e as vías de comunicación, en tanto que manifestacións da 
actividade humana.  

 
A competencia dixital deberá estar presente en todo momento. A procura de información na rede, a súa selección crítica e a súa 

utilización, entendidas como un proceso guiado polo/pola profesor/a, deberá servirnos para programar traballos colaborativos e producir novos 
materiais para pór á disposición da comunidade educativa.  

 
As competencias sociais e cívicas poden ser traballadas particularmente nos bloques referidos á civilización. A vida no mundo romano, 

na súa dimensión político-social ou relixiosa préstase sempre á valoración e á comparación co mundo actual, salientando semellanzas e 
diferenzas, e fomentando un xuízo crítico da realidade. Deste xeito, cobran nova forza conceptos como democracia, xustiza, igualdade, cidadanía 
e diversidade.  
 

A competencia en conciencia e expresión cultural está moi presente, ademais de no estudo da literatura latina, nos contidos referidos ás 
artes plásticas en Roma, o urbanismo e a romanización de Hispania e da Gallaecia. Coñecer e valorar todas estas manifestacións culturais 
artísticas, diferenciando xéneros e estilos, recoñecendo canons estéticos ou tópicos literarios, lévanos a consideralas como parte do patrimonio 
dos pobos e a apreciar dun xeito especial aquelas que están dentro do noso contexto, ben sexa nas páxinas dun libro, ben nun museo ou nun 
depósito arqueolóxico. 
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A competencia que traballa o sentido da iniciativa e o espírito emprendedor estará presente sobre todo nos bloques de contidos non 

lingüísticos, para aproveitar a metodoloxía do traballo en grupo de xeito responsable e proactivo.  
 
 
 

2. OBXECTIVOS DE BACHARELATO  
 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores 
da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 

Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 
discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 
 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
 
 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa 
evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
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i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 

l)   Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma 
crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao 
medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 
m)   Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e 
sentido crítico. 
 
n)   Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 
 
ñ)   Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
 
o)   Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
 
p)   Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun 
mundo globalizado. 
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1º BACHARELATO 
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3. VINCULACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, SECUENCIALIZACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 
DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO 
MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE CADA ESTÁNDAR, COMPETENCIAS CLAVE, 
ELEMENTOS TRANSVERSAIS, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

 
 Latín I. 1º de bacharelato 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances  

 
 Bloque 2. Sistema de lingua latina: elementos básicos  

 Bloque 3. Morfoloxía  

 Bloque 4. Sintaxe  

 Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte e civilización  

 Bloque 6. Textos  

 Bloque 7. Léxico  
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PRIMEIRA AVALIACIÓN 
 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
 I 
 p 

 B1.1. Marco xeográfico da lingua. 
 A situación xeográfica. 
 A península itálica. 
 O pobo romano 

 B1.1. Coñecer e localizar en 
mapas o marco xeográfico da 
lingua latina. 

 Identificar os principais 
elementos xeográficos da 
península itálica e o proceso de 
expansión de Roma polo 
Mediterráneo. 

 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. 

 CMCCT 
 CCEC 
 CSC 

 g  B1.2. O indoeuropeo. Linguas 
indoeuropeas e familias lingüísticas. 

 B1.2. Identificar o indoeuropeo 
como a lingua nai da maioría das 
linguas faladas en Europa hoxe en 
día. 

 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. 

 CD 
 CAA 
 CSEC 

 n  B1.2. O indoeuropeo. Linguas 
indoeuropeas e familias lingüísticas. 

 B1.3. Agrupar as linguas 
indoeuropeas en familias 
lingüísticas e localizalas nun 
mapa. 

 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 
 CCEC 
 CSEC 
 

 n 
 p 

 B1.3. Linguas de España: linguas 
romances e non romances. 

 O latín culto e o latín vulgar. 
 A expansión do latín. 

 B1.4. Coñecer as orixes das 
linguas faladas en España, 
clasificalas e localizalas nun 
mapa, e delimitar o marco 

 LA1B1.4.1. Identifica as linguas 
que se falan en España, 
diferenciando pola súa orixe 
romances e non romances, 

 CSC 
 CCEC 
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 A evolución do latín. xeográfico das linguas romances 
faladas no mundo, recoñecendo as 
súas características. 

localiza nun mapa as zonas onde 
se utilizan, delimita o marco 
xeográfico das linguas romances 
faladas no mundo e recoñece as 
súas características. 

 d 
 g 
 p 
 h 

 B1.4. Orixe, evolución e etapas do 
latín. Palabras patrimoniais, 
cultismos e semicultismos. 

 B1.5. Distinguir as principais 
etapas na evolución do latín e 
recoñecer e identificar palabras 
patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 

 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. 

 CCL 
 CAA 
 CMCCT 

 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. 

 CCL 

 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. 

 CMCCT 
 CD 
 CCEC 

 d 
 p 
 n 

 B1.5. Nocións básicas de evolución 
fonética, morfolóxica e semántica do 
latín ao galego e ao castelán. 

 B1.6. Coñecer e aplicar as regras 
fundamentais da evolución 
fonética, e recoñecer os procesos 
de evolución semántica do latín 
ao galego e ao castelán partindo 
dos étimos latinos. 

 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. 

 CCL 
 CAA 

 g  B2.1. Orixes da escritura. Sistemas 
de escritura.  

 B2.1. Recoñecer sistemas de 
escritura e distinguilos do 

 LAT1B2.1.1. Recoñece tipos de 
escritura e clasifícaos consonte a 

 CD 
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alfabeto. súa natureza e a súa función, e 
describe os trazos que 
distinguen uns dos outros. 

 CCEC 

 g  B2.2. Orixe e evolución do alfabeto 
latino. 

 B2.2. Distinguir as fases da 
evolución do alfabeto latino, 
desde a súa orixe ata o alfabeto da 
época clásica. 

 LAT1B2.2.1. Explica a orixe do 
alfabeto latino, e a evolución e a 
adaptación dos signos do 
alfabeto grego. 

 CAA 
 CMCCT 

 g 
 

 B2.2. Orixe e evolución do alfabeto 
latino. 

 B2.3. Coñecer a orixe do alfabeto 
nas linguas modernas. 

 LAT1B2.3.1. 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. 

 CSC 
 CCL 
 CCEC 

 e  B2.3. Pronuncia do latín: tipos.  B2.4. Coñecer e aplicar con 
corrección as normas básicas da 
pronuncia en latín e distinguir os 
seus tipos. 

 LAT1B2.4.1. Le con pronuncia 
e acentuación correctas textos 
latinos, identificando e 
reproducindo exemplos de 
diferentes tipos de pronuncia. 

 CCL 

 d  B3.1. Formantes das palabras.  B3.1. Coñecer, identificar e 
distinguir os formantes das 
palabras. 

 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. 

 CMCCT 
 CCL 

 g  B3.2. Tipos de palabras: variables e 
invariables. 

 Clases de palabras. 

 B3.2. Distinguir os tipos de 
palabras a partir do seu 
enunciado.  

 B3.2. Coñecer  os elementos 

 LA1B3.2.1. Distingue palabras 
variables e invariables, explica 
os trazos que permiten 
identificalas e define criterios 

 CAA 
 CCL 
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 O sistema nominal. 
 O caso. 
 O sistema verbal. 
 Enunciado  

fundamentais da morfoloxía 
latina, tanto do sistema nominal 
como verbal. 

para clasificalas. 

 i 
 l 

 B3.3. Concepto de declinación e 
conxugación. 

 B3.3. Comprender o concepto de 
declinación e conxugación. 

 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 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 g 
 d 

 B3.4. Flexión nominal: substantivos 
da primeira declinación. 

 B3.4. Coñecer as palabras 
pertencentes á 1ª declinación, , 
enuncialas e declinalas 
correctamente. 

 LA1B3.4.1. Enuncia e declina 
correctamente substantivos, , 
distinguíndoos a partir do seu 
enunciado. 

 CCL 

 g 
 d 

 B3.4. Flexión nominal: substantivos 
da segunda declinación. 

 B3.4. Coñecer as palabras 
pertencentes á 2ª declinación, , 
enuncialas e declinalas 
correctamente. 

 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. 

 CCL 

 g 
 d 

 B3.4. Flexión nominal: adxectivos 
da primeira clase. 

 B3.4. Coñecer os adxectivos 
pertencentes a esta clase, 
enuncialos e declinalos 
correctamente. 

 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. 

 CCL 
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 d 
 g 

 B3.5. Flexión verbal. 
 Enunciado. 
 Conxugacións latinas. 
 Desinencias persoais. 

 B3.5. Coñecer as conxugacións, 
encadrar os verbos dentro da súa 
conxugación, enuncialos e 
conxugalos correctamente. 
 
 

 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. 

 LA1B3.5.2. Explica o uso dos 
temas verbais latinos 
identificando correctamente as 
formas derivadas de cada un 
deles. 

 

 CAA 
 CCL 

 B3.5. Identificar as desinencias 
persoais. 

 d 
 g 

 B3.5. Flexión verbal. 
 O verbo sum 

 B3.5. Coñecer a súa conxugación, 
enuncialo e conxugalo 
correctamente. 

 
 
 
 

 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. 

 CAA 
 CCL 
 CMCT 

 LA1B3.5.2. Conxuga cada un 
dos tempos do verbo aplicando 
correctamente os paradigmas 
correspondentes. 

 CAA 
 CCL 
 CMCT 

 B3.5. Traducir correctamente as 
formas verbais estudadas nas 
oracións e textos propostos. 

 LA1B3.5.1. Traduce a túa 
lingua de referencia diferentes 
formas verbais latinas 
comparando o seu uso en ambas 
linguas. 

 SIEP 
 CCL 
 CMCT 

 d 
 g 

 B3.5. Flexión verbal. 
 Verbos da primeira conxugación. 

 B3.5. Coñecer a súa conxugación, 
enuncialos e conxugalos 
correctamente. 

 LA1B3.5.1. Clasifica verbos 
segundo a súa conxugación 
partindo do seu enunciado e 
describe os trazos polos que se 

 CAA 
 CCL 
 CMCT 
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recoñecen os modelos de flexión 
verbal. 

 LA1B3.5.2. Conxuga cada un 
dos tempos do verbo aplicando 
correctamente os paradigmas 
correspondentes. 

 CAA 
 CCL 
 CMCT 

   B3.5. Traducir correctamente as 
formas verbais estudadas nas 
oracións e textos propostos. 

 LA1B3.5.1. Traduce a túa 
lingua de referencia diferentes 
formas verbais latinas 
comparando o seu uso en ambas 
linguas. 

 SIEP 
 CCL 
 CMCT 

 d 
 g 

 B3.5. Flexión verbal. 
 Verbos da segunda conxugación. 

 B3.5. Coñecer a súa conxugación, 
enuncialos e conxugalos 
correctamente. 

 
 
 
 

 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. 

 CAA 
 CCL 
 CMCT 

 LA1B3.5.2. Conxuga cada un 
dos tempos do verbo aplicando 
correctamente os paradigmas 
correspondentes. 

 CAA 
 CCL 
 CMCT 

   B3.5. Traducir correctamente as 
formas verbais estudadas nas 
oracións e textos propostos. 

 LA1B3.5.1. Traduce a túa 
lingua de referencia diferentes 
formas verbais latinas 
comparando o seu uso en ambas 
linguas. 

 SIEP 
 CCL 
 CMCT 

 i  B4.1. Elementos da oración.  B4.1. Coñecer e analizar as 
funcións das palabras na oración. 

 LA1B4.1.1. Analiza 
morfoloxicamente e 
sintacticamente frases e textos 
de dificultade graduada, 

 CMCCT 
 CCL 
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identificando correctamente as 
categorías gramaticais presentes 
nas palabras con flexión e 
explicando as funcións que 
realizan na oración. 

 e  B4.2. Casos latinos.  B4.2. Coñecer os nomes dos 
casos latinos, identificar as 
principais funcións que realizan 
na oración e saber traducir os 
casos á lingua materna 
adecuadamente. Recoñecer as 
construcións sintácticas latinas. 

 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. 

 CAA 
 CCL 

 g  B4.3. Concordancia.  B4.3. Recoñecer as regras de 
concordancia na lingua latina e a 
súa correspondencia no galego e 
no castelán. 

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

 CCL 

 d  B4.4. Oración simple: oracións 
atributivas e predicativas. 

 B4.4. Recoñecer e clasificar os 
tipos de oración simple. 

 
 

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

 CMCCT 
 CCL 

 B4.4. Identificar os elementos 
básicos da morfoloxía e da 
sintaxe, apreciando as variantes e 
coincidencias que existen coa súa 
propia lingua. 

 
 

 

 LA1B4.4.1. Analiza 
morfolóxica e sintacticamente 
frases e textos de dificultade 
progresiva, identificando as 
categorías gramaticais ás que 
pertencen as diferentes palabras 
e explicando as funcións que 
realizan no contexto. 

 CMCCT 
 CCL 
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B4.4. Traducir as oracións e os 
textos propostos con corrección á 
lingua materna. 

LA1B4.4.1. Utiliza correctamente 
o dicionario para localizar o 
significado das palabras que 
entrañen dificultade identificando 
entre varias acepcións o sentido 
máis adecuado para  tradución do 
texto. 

 CMCCT 
 CCL 

 g  B4.5. Oración composta: 
coordinación e subordinación. 

 B4.5. Distinguir as oracións 
simples das compostas e, dentro 
destas últimas, as coordinadas das 
subordinadas. 

 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. 

 CAA 
 CCL 

 B4.5. Identificar os elementos 
básicos da morfoloxía e da 
sintaxe, apreciando as variantes e 
coincidencias que existen coa súa 
propia lingua. 

 
 

 

 LA1B4.45.1. Analiza 
morfolóxica e sintacticamente 
frases e textos de dificultade 
progresiva, identificando as 
categorías gramaticais ás que 
pertencen as diferentes palabras 
e explicando as funcións que 
realizan no contexto. 

 

B4.5.  Traducir as oracións e os 
textos propostos con corrección á 
lingua materna. 

LA1B4.5.1. Utiliza correctamente 
o dicionario para localizar o 
significado das palabras que 
entrañen dificultade identificando 
entre varias acepcións o sentido 
máis adecuado para  tradución do 
texto. 

 

 g  B4.6. As preposicións. 
 Os circunstancias con preposición. 

 B4.6. Coñecer o significado e o 
uso das principais preposicións 
latinas.. 

LA1B4.6.1. Identifica as formas 
dos casos das declinacións 
estudadas e as diversas funcións 

 CCL 
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nas estruturas sintácticas do latín 
relacionándoas coas da propia 
lingua. 

B4.6.  Traducir sintagmas 
preposicionais nos que interveñan 
as mesmas. 

LA1B4.6.1. Traduce as 
preposicións estudadas nas 
oracións e textos propostos. 

 CCL 

 g 
 d 

 B3.4. Flexión nominal: substantivos 
da terceira declinación. 

 B3.4. Coñecer as palabras 
pertencentes á 1ª declinación, , 
enuncialas e declinalas 
correctamente. 

 LA1B3.4.1. Enuncia e declina 
correctamente substantivos, , 
distinguíndoos a partir do seu 
enunciado. 

 CCL 

 g 
 d 

 B3.4. Flexión nominal: adxectivos 
da segunda clase. 

 B3.4. Coñecer os adxectivos 
pertencentes a esta clase, 
enuncialos e declinalos 
correctamente. 

 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. 

 CCL 

 g 
 d 

 B3.4. Flexión nominal: substantivos 
da cuarta declinación. 

 B3.4. Coñecer as palabras 
pertencentes á 1ª declinación, , 
enuncialas e declinalas 
correctamente. 

 LA1B3.4.1. Enuncia e declina 
correctamente substantivos, , 
distinguíndoos a partir do seu 
enunciado. 

 CCL 

 g 
 d 

 B3.4. Flexión nominal: substantivos 
da quinta declinación. 

 B3.4. Coñecer as palabras 
pertencentes á 1ª declinación, , 
enuncialas e declinalas 
correctamente. 

 LA1B3.4.1. Enuncia e declina 
correctamente substantivos, , 
distinguíndoos a partir do seu 
enunciado. 

 CCL 

 e  B6.1. Análise fonética, 
morfolóxica, sintáctica e 
semántica. 

 B6.1. Coñecer e aplicar os 
coñecementos fonolóxicos, 
morfolóxicos, sintácticos e 
léxicos da lingua latina para a 
interpretación, a tradución e a 
retroversión de textos de 
dificultade progresiva. 

 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.  

 CCL 
 CAA 
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 d 
 p 

 B6.2. Comparación das estruturas 
latinas coas das linguas propias. 

 B6.2. Comparar as estruturas 
latinas coas das linguas propias. 

 LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos 
de inferencia para comprender 
textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas 
con outras equivalentes nas 
linguas que coñece. 

 CAA 
 CCL 

 d 
 i 

 B6.3. Iniciación ás técnicas de 
tradución. 

 B6.3. Utilizar correctamente 
manuais e dicionarios, 
recoñecendo e analizando toda a 
información que proporcionan. 

 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. 

 CAA 
 CCL 

 a 
 i 
 l 
 g 
 p 

 B5.1. Períodos da historia de 
Roma. 

B5.1. Coñecer os feitos históricos 
das etapas da historia de Roma, 
encadralos no seu período 
correspondente e realizar eixes 
cronolóxicos. 

 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 

 CCEC 
 CCL 
 CSC 

 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. 

 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 

 LA1B5.1.3. Sabe enmarcar 
determinados feitos históricos 

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

 LA1B5.1.4. Pode elaborar eixes 
cronolóxicos nos que se 
representan fitos históricos 
salientables, consultando 
diferentes fontes de información 

 CD 
 CMCCT 

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

 CSC 
 CSIEE 
 CCL 

 h 
 a 
 p 

 B5.2. Romanización de Hispania e da 
Gallaecia. 

 B5.2. Coñecer os feitos históricos 
principais da romanización de 
Hispania e da Gallaecia, e realizar 
eixes cronolóxicos. 

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

 CMCCT 
 CCL 
 CSC 
 CCEE 

 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. 

 CSC 
 CD 
 CCL 

 n 
 p 

 B5.2. Romanización de Hispania e 
da Gallaecia. 

 B5.3. Recoñecer as pegadas da 
romanización nos principais 
depósitos arqueolóxicos e 
museos. 

 LA1B5.3.1. Identifica e sinala 
nun mapa os restos 
arqueolóxicos máis salientables 
da romanización de Hispania e 
da Gallaecia, e descobre e 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 
 CCEC 
 CD 
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relaciona as pezas arqueolóxicas 
romanas dos museos cos 
coñecementos adquiridos. 

 e  B7.1. Vocabulario básico latino: 
léxico transparente; palabras de 
maior frecuencia. 

 B7.1. Coñecer, identificar e 
traducir o léxico latino 
transparente e as palabras de 
maior frecuencia.  

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

 CAA 
 CCL 

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

 CD 
CCL 

 d 
 p 

 B7.2. Composición e derivación 
culta. Lexemas, prefixos e sufixos. 

 B7.2. Distinguir e coñecer o 
significado dos principais 
prefixos e sufixos que interveñen 
na composición e na derivación 
culta. 

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

 CMCCT 
 CCL 

 
 

 

SEGUNDA  AVALIACIÓN 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
 d 
 g 

 B3.5. Flexión verbal. 
 Verbos da terceira conxugación. 

 B3.5. Coñecer a súa conxugación, 
enuncialos e conxugalos 
correctamente. 

 
 
 
 

 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. 

 CAA 
 CCL 
 CMCT 

 LA1B3.5.2. Conxuga cada un 
dos tempos do verbo aplicando 

 CAA 
 CCL 
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correctamente os paradigmas 
correspondentes. 

 CMCT 

   B3.5. Traducir correctamente as 
formas verbais estudadas nas 
oracións e textos propostos. 

 LA1B3.5.1. Traduce a túa 
lingua de referencia diferentes 
formas verbais latinas 
comparando o seu uso en ambas 
linguas. 

 SIEP 
 CCL 
 CMCT 

 d 
 g 

 B3.5. Flexión verbal. 
 Verbos da conxugación mixta. 

 B3.5. Coñecer a súa conxugación, 
enuncialos e conxugalos 
correctamente. 

 
 
 
 

 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. 

 CAA 
 CCL 
 CMCT 

 LA1B3.5.2. Conxuga cada un 
dos tempos do verbo aplicando 
correctamente os paradigmas 
correspondentes. 

 CAA 
 CCL 
 CMCT 

   B3.5. Traducir correctamente as 
formas verbais estudadas nas 
oracións e textos propostos. 

 LA1B3.5.1. Traduce a túa 
lingua de referencia diferentes 
formas verbais latinas 
comparando o seu uso en ambas 
linguas. 

 SIEP 
 CCL 
 CMCT 

 d 
 g 

 B3.5. Flexión verbal. 
 Verbos da cuarta conxugación. 

 B3.5. Coñecer a súa conxugación, 
enuncialos e conxugalos 
correctamente. 

 
 
 
 

 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. 

 CAA 
 CCL 
 CMCT 

 LA1B3.5.2. Conxuga cada un 
dos tempos do verbo aplicando 
correctamente os paradigmas 
correspondentes. 

 CAA 
 CCL 
 CMCT 
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   B3.5. Traducir correctamente as 
formas verbais estudadas nas 
oracións e textos propostos. 

 LA1B3.5.1. Traduce a túa 
lingua de referencia diferentes 
formas verbais latinas 
comparando o seu uso en ambas 
linguas. 

 SIEP 
 CCL 
 CMCT 

 g 
 d 

 B3.4. Flexión pronominal. 
 Persoais 
 Posesivos 
 Demostrativos 
 Indefinidos 
 Interrogativos 

 B3.4. Distinguir os diferentes 
tipos de pronomes partindo do seu 
enunciado e recoñecendo os 
distintos formantes. 

 LA1B3.4.1. Enuncia e declina 
correctamente pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do 
seu enunciado e clasificándoos 
segundo a súa categoría. 

 CCL 

 g 
 d 

 B3.4. Flexión pronominal. 
 Relativos.  

 B3.4. Distinguir os diferentes 
tipos de pronomes partindo do seu 
enunciado e recoñecendo os 
distintos formantes. 

 LA1B3.4.1. Enuncia e declina 
correctamente pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do 
seu enunciado e clasificándoos 
segundo a súa categoría. 

 CCL 

 e  B6.1. Análise morfolóxica e  
sintáctica das construcións de 
relativo. 

 B6.1. Coñecer e aplicar os 
coñecementos fonolóxicos, 
morfolóxicos, sintácticos e 
léxicos da lingua latina para a 
interpretación, a tradución e a 
retroversión de textos de 
dificultade progresiva. 

 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.  

 CCL 
 CAA 

 g 
 d 

 B3.4. Flexión nominal: adxectivos 
numerais. 

 B3.4. Coñecer os adxectivos 
pertencentes a esta clase, 
enuncialos e declinalos 
correctamente. 

 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. 

 CCL 

 g 
 d 

 B3.4. Flexión nominal: graos dos 
adxectivos. 

 B3.4. Coñecer os adxectivos 
pertencentes a esta clase, 

 LA1B3.4.1. Enuncia e declina 
correctamente substantivos, 

 CCL 
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enuncialos e declinalos 
correctamente. 

adxectivos e pronomes en latín, 
distinguíndoos a partir do seu 
enunciado e clasificándoos 
segundo a súa categoría e a súa 
declinación. 

 d 
 e 

 B6.4. Lectura comprensiva e 
comentario de textos latinos 
orixinais, adaptados ou traducidos. 

 B6.5. Lectura comparada e 
comentario de textos en lingua latina 
e lingua propia. 

 B6.4. Realizar a través dunha 
lectura comprensiva a análise e o 
comentario do contido e da 
estrutura de textos latinos 
orixinais, adaptados ou 
traducidos. 

 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. 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 

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

 CMCCT 
 CCL 

 i  B6.6. Produción de pequenos textos 
en lingua latina. 

 B6.5. Redactar en lingua latina 
pequenos textos de produción 
propia. 

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

 CCL 

 d 
 p 

 B7.3. Mantemento de elementos 
lingüísticos latinos. 

 B7.3. Establecer mediante 
mecanismos de inferencia as 
relacións existentes entre 
determinados étimos latinos e os 
derivados en linguas romances. 

 LAT1B7.3.1. Deduce o 
significado das palabras das 
linguas de España a partir dos 
étimos latinos. 

 CAA 
 CCL 

 e 
 p 

 B7.4. Mantemento de elementos 
lingüísticos latinos. 

 B7.4. Identificar e explicar os 
elementos léxicos latinos que 
permanecen nas linguas dos/das 
estudantes. 

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

 CCL 

 LA1B7.4.2. Relaciona palabras  CAA 
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da mesma familia etimolóxica 
ou semántica. 

 CD 
 CCL 

 a 
 c 

 B5.3. Organización política e 
social de Roma. 

 B5.4. Coñecer a organización 
política e social de Roma e 
recoñecer o seu mantemento 
actual.  

 LA1B5.4.1. Describe os 
elementos que caracterizan as 
sucesivas formas de 
organización do sistema político 
romano. 

 CSIEE 
 CSC 

 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. 

 CSIEE 
 CD 
 CSC 
 CCL 

 n  B5.4. Mitoloxía e relixión. Ritos 
funerarios. 

 B5.5. Coñecer os principais 
deuses, semideuses e heroes da 
mitoloxía grecolatina. 

 LA1B5.5.1. Identifica os 
principais 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. 

 CCEC 
 CD 

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

 CCEC 
 CD 
 CCL 

 n 
 h 
 p 

 B5.4. Mitoloxía e relixión. Ritos 
funerarios. 

 B5.6. Coñecer os deuses, os 
mitos, os heroes e as lendas 
latinas principais, e establecer 
semellanzas e diferenzas entre os 

 LA1B5.6.1. Recoñece e ilustra 
con exemplos o mantemento do 
mítico e da figura do heroe na 
nosa cultura, analizando a 

 CCEC 
 CCL 
 CSC 
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mitos e os heroes antigos e os 
actuais. 

influencia da tradición clásica 
neste fenómeno, sinalando as 
semellanzas e as principais 
diferenzas entre ambos 
tratamentos, e asociándoas a 
outros trazos culturais propios 
de cada época. 

 CSIEE 

 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. 

 CAA 
 CCEC 
 CCL 

 n  B5.4. Mitoloxía e relixión. Ritos 
funerarios. 

 B5.7. Coñecer e comparar coas 
actuais as características da 
relixiosidade e da relixión latinas, 
os cultos privados e os ritos 
funerarios. 

 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. 

 CSC 
 CMCCT 
 CCL 
 CCEC 
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TERCEIRA  AVALIACIÓN 
 

 d 
 g 

 B3.5. Flexión verbal (repaso das 
conxugacións en voz activa) 

 B3.5. Coñecer as conxugacións, 
encadrar os verbos dentro da súa 
conxugación, enuncialos e 
conxugalos correctamente. 

 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. 

 CAA 
 CCL 

 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. 

 CCL 

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

 CCL 

 l 
 d 

 B3.5. Flexión verbal. 
 Voz pasiva 
 Verbos deponentes. 

 B3.6. Analizar o funcionamento 
dos temas verbais latinos de 
presente e de perfecto, e 
recoñecer as formas dos tempos 
verbais formados a partir deles, 
tanto en voz activa como en voz 
pasiva. 

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

 CAA 
 CCL 

 l 
 d 

 B3.5. Flexión verbal.  B3.6. Analizar o funcionamento 
dos temas verbais latinos de 
presente e de perfecto, e 
recoñecer as formas dos tempos 
verbais formados a partir deles, 
tanto en voz activa como en voz 

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

 CAA 
 CCL 

 LA1B3.6.2. Cambia de voz as 
formas verbais identificando e 

 CD 
 CCL 
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pasiva. manexando con seguridade os 
formantes que expresan este 
accidente verbal. 

 g  B3.5. Flexión verbal. 
 Formas nominais 
 Infinitivo 
 Participio 

 B3.7. Diferenciar formas persoais 
e non persoais do verbo, e 
recoñecer as categorías 
gramaticais presentes en cada 
unha. 

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

 CAA 
 CCL 

 e  B4.6. Construcións de infinitivo e 
de participio. 

 B4.6. Coñecer as funcións das 
formas non persoais nas oracións: 
infinitivo e participio. 

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

 CAA 
 CCL 

 e  B4.6. Construcións de infinitivo e de 
participio. 

 B4.7. Identificar, distinguir e 
traducir correctamente as 
construcións de infinitivo e 
participio máis frecuentes.  

 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. 

 CCL 

 d 
 g 

 B3.5. Flexión verbal. 
 O verbo sum (repaso) 
 Compostos de sum 

 B3.5. Coñecer a súa conxugación, 
enuncialo e conxugalo 
correctamente. 

 
 
 
 

 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. 

 CAA 
 CCL 
 CMCT 

 LA1B3.5.2. Conxuga cada un 
dos tempos do verbo aplicando 
correctamente os paradigmas 
correspondentes. 

 CAA 
 CCL 
 CMCT 

 B3.5. Traducir correctamente as 
formas verbais estudadas nas 

 LA1B3.5.1. Traduce a túa 
lingua de referencia diferentes 

 SIEP 
 CCL 
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oracións e textos propostos. formas verbais latinas 
comparando o seu uso en ambas 
linguas. 

 CMCT 

 d 
 e 
 

 

 B6.4. Lectura comprensiva e 
comentario de textos latinos 
orixinais, adaptados ou traducidos. 

 B6.5. Lectura comparada e 
comentario de textos en lingua latina 
e lingua propia. 

 B6.4. Realizar a través dunha 
lectura comprensiva a análise e o 
comentario do contido e da 
estrutura de textos latinos 
orixinais, adaptados ou 
traducidos. 

 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. 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 

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

 CMCCT 
 CCL 

 i  B6.6. Produción de pequenos textos 
en lingua latina. 

 B6.5. Redactar en lingua latina 
pequenos textos de produción 
propia. 

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

 CCL 

 g 
 e 

 B7.4. Locucións latinas de uso 
actual. 

 B7.5. Coñecer o significado das 
principais locucións latinas de uso 
actual e saber empregalas nun 
contexto axeitado. 

 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. 

 CCL 
 CCL 

 n  B5.5. Arte romana.  B5.8. Coñecer as características 
fundamentais da arte romana e 
describir algunhas das súas 
manifestacións máis importantes. 

 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. 

 CCEC 
 CD 

 i  B5.6. Obras públicas e urbanismo.  B5.9. Identificar os trazos máis  LA1B5.9.1. Describe as  CD 
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 d 
 p 

destacados das edificacións 
públicas e do urbanismo romano, 
e sinalar a súa presenza dentro do 
patrimonio histórico de España e 
Europa. 

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. 

 CSC 
 CMCCTC 

 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. 

 CMCCT 
 CD 
 CAA 

 a  B5.7. O exército.  B5.10. Describir a estrutura e o 
funcionamento do exército 
romano, e distinguir as etapas na 
súa evolución. 

 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 

 CSC 
 CMCCT 

 
 
 
 
ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 
A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da comunicación, o emprendemento e a educación 
cívica e constitucional vanse traballar en todas e cada unha das unidades distribuídas en bloques temáticos. 
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4. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
(INDICADORES DE LOGRO) 

 
NOME:                                                                                                                               CURSO:                       DATA: 

APUNTES DE CLASE (CADERNO):  1 PUNTO MÁXIMO 
 EXCELENTE 1 MOI AVANZADO 0.75 SATISFACTORIO 0.50 BÁSICO 0.25 ESCASO 0 
APUNTES Os apuntes están 

escritos, organizados e 
ordenados con moito 
coidado. 

 Os apuntes están escritos e 
teñen certa organización. 

 Os apuntes están 
escritos. 

 Os apuntes están escritos 
so coa axuda dun 
compañeiro/a ou do 
profesorado cando llelo 
recorda. 

 Carece de apuntes  

CANTIDADE DE 
INFORMACIÓN 

Ten información de 
tódolos temas e 
preguntas tratadas. 

 Ten información de tódolos 
temas e da maioría das 
preguntas tratadas. 

 Ten información de 
case tódolos temas e 
preguntas tratadas. 

 Ten información dalgúns 
dos temas e preguntas 
tratados.  

 Non ten información 
ou esta é moi 
escasa 

 

ORGANIZACIÓN A información está moi 
ben organizada con 
párrafos ben redactados e 
con subtítulos. 

 A información está 
organizada con párrafos 
ben redactados. 

 A información está 
organizada, pero os 
párrafos non están ben 
redactados. 

 A información 
proporcionada non parece 
estar organizada. 

 A información 
carece de estrutura 
de redacción. 

 

IDEAS RELEVANTES A información está 
claramente relacionada 
co tema principal e 
proporciona varias ideas 
secundarias e/ou 
exemplos. 

 A información ten as ideas 
principais e unha ou dúas 
ideas secundarias. 

 A información ten as 
ideas principais pero 
non as  secundarias. 

 A información ten algunha 
das ideas principais. 

 A información non 
ten as ideas 
principais. 

 

GRAMÁTICA E 
ORTOGRAFÍA 

Non hai erros 
gramaticais, ortográficos 
ou de puntuación. 

 Case non hai erros 
gramaticais, ortográficos 
ou de puntuación. 

 Existen dous erros 
gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación. 

 Existen tres erros 
gramaticais, ortográficos 
ou de puntuación. 

 Existen bastantes 
erros gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación. 
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NOME:                                                                                                                               CURSO:                       DATA: 
AVALIACIÓN DUN EXAME (inclusive de lectura): 9  PUNTOS MÁXIMO 

 
EXCELENTE 9 MOI AVANZADO 8 SATISFACTORIO 6/7 BÁSICO 5 ESCASO Inf. a 

5 
PRECISIÓN NAS 
RESPOSTAS 

Tódalas respostas 
desenrolan o tema 
preguntado con 
claridade, precisión e 
concisión. 

 Case tódalas respostas 
desenrolan o tema 
preguntado con claridade, 
precisión e concisión. 

 A maioría das respostas 
desenrolan o tema 
preguntado con 
claridade, precisión e 
concisión. 

 Poucas respostas 
desenrolan o tema 
preguntado con claridade, 
precisión e concisión. 

 A maioría das 
respostas non  
desenrolan o tema 
preguntado con 
claridade, precisión e 
concisión. 

 

PRESENTACIÓN Tódalas respostas 
están presentadas con 
limpeza e pulcritude. 

 Case tódalas respostas 
están presentadas con 
limpeza e pulcritude. 

 A maioría das respostas 
están presentadas con 
limpeza e pulcritude. 

 Poucas respostas están 
presentadas con limpeza e 
pulcritude. 

 A maioría das 
respostas non están 
presentadas con 
limpeza e pulcritude. 

 

NÚMERO DE 
PREGUNTAS 
RESPONDIDAS 

Tódalas preguntas 
están respondidas. 

 Respondeu polo menos o 
90% das preguntas. 

 Respondeu polo menos 
o 80% das preguntas. 

 Respondeu polo menos o 
70% das preguntas. 

 Respondeu menos do 
70% das preguntas. 

 

GRAMÁTICA E 
ORTOGRAFÍA 

Non hai erros 
gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación e o texto 
lese con fluidez. 

 Case non hai erros 
gramaticais, ortográficos 
ou de puntuación e o 
texto lese con fluidez. 

 Existen dous erros 
gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación e o texto 
lese con fluidez.  

 Existen tres erros 
gramaticais, ortográficos 
ou de puntuación e o texto 
lese con fluidez. 

 Existen bastantes 
erros  gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación e o texto 
non se entende. 
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NOME:                                                                                                                               CURSO:                       DATA: 
AVALIACIÓN DA REDACCIÓN E PRESENTACIÓN DE TRABALLOS ESCRITOS (revisado dentro do caderno de apuntes de clase pero 

prestando atención a este apartado cando se realice):  1 PUNTO MÁXIMO 
 EXCELENTE 1 MOI AVANZADO 0.75 SATISFACTORIO 0.50 BÁSICO 0.25 ESCASO 0 
REDACCIÓN O traballo está ben 

estruturado e cumpre na 
súa totalidade coa 
estrutura de introdución, 
desenrolo e conclusión.  

 O traballo encóntrase ben 
estruturado nun 80% e 
cumpre na súa totalidade 
coa estrutura de 
introdución, desenrolo e 
conclusión. 

 O traballo encóntrase ben 
estruturado nun 50% e 
cumpre na súa totalidade 
coa estrutura de 
introdución, desenrolo e 
conclusión. 

 O traballo encóntrase ben 
estruturado nun 850%  pero 
non cumpre coa estrutura 
de introdución, desenrolo e 
conclusión. 

 O traballo non está 
estruturado e ten  
introdución, 
desenrolo e 
conclusión. 

 

ORTOGRAFÍA O texto non presenta 
errores ortográficos 
(puntuación, acentuación 
e gramática). 

 O texto ten menos de tres  
errores ortográficos 
(puntuación, acentuación e 
gramática). 

 O texto ten entre catro e 
seis errores ortográficos 
(puntuación, acentuación 
e gramática). 

 O texto ten entre seis e dez 
errores ortográficos 
(puntuación, acentuación e 
gramática). 

 O texto ten máis de 
dez errores 
ortográficos 
(puntuación, 
acentuación e 
gramática). 

 

EXTENSIÓN O exercicio escrito 
adáptase á extensión  
acordada previamente. 

 O exercicio escrito ten 
media páxina menos da  
extensión  acordada 
previamente. 

 O exercicio escrito ten 
unha páxina menos da  
extensión  acordada 
previamente. 

 O exercicio escrito ten dúas 
páxina menos da  extensión  
acordada previamente. 

 O exercicio escrito 
carece dunha 
extensión avaliable. 

 

CONTIDO Abórdase o contido que 
se pediu. 

 Nalgúns párrafos non se 
aborda o contido que se 
pediu. 

 O 60% do texto non ten 
relación co contido que 
se pediu. 

 Algúns párrafos fan alusión 
ó tema pedido. 

 So se menciona o 
tema pedido, pero non 
se aborda. 

 

ARGUMENTACIÓN DE 
IDEAS 

Presenta ideas ben 
argumentadas e sen 
erros.  

 Presenta ideas ben 
argumentadas pero con 
algún  erro. 

 Presenta ideas que 
argumenta pero con 
debilidade. 

 Presenta ideas sen 
argumentar. 

 Non presenta ideas e 
as que presenta non 
están argumentadas. 

 

PRESENTACIÓN E 
LIMPEZA 

O traballo está 
presentado con 
pulcritude e limpeza. 

 O traballo está presentado 
con pulcritude pero ten un 
tachón. 

 O traballo está 
presentado con 
pulcritude pero ten dous 
ou tres tachóns. 

 O traballo ten dobleces e 
máis de tres tachóns. 

 O traballo está 
presentado cun gran 
número de dobleces e 
tachóns. 

 

TEMPO DE ENTREGA A entrega realizouse na 
data indicada. 

 A entrega realizouse cun 
día de retraso. 

 A entrega realizouse con 
dous días de retraso. 

 A entrega realizouse con 
tres días de retraso. 

 A entrega realizouse 
despois de tres día de 
retraso. 

 

 
 
 
 
 



89 
 

5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA, MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.  
 
O tratamento metodolóxico da materia de latín debe axustarse ao nivel competencial do alumnado, partindo case sempre de aprendizaxes básicos 
da asignatura a pesares de tela cursado teoricamente en cuarto da ESO (recibimos alumnado dun centro concertado da zona que chegan sen 
ningún tipo de coñecementos de latín, aínda que, ó parecer, o cursaron nese curso). 
A asignatura de latín permite desenvolver metodoloxías activas, nas que o traballo individual e colectivo están presentes dependendo do apartado 
estudiado. Elabóranse distintos materiais, integrando as TIC e cun enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas. 
 
MATERIAIS ESCRITOS: dispomos de varios libros de texto como referencia (Edebé, Anaya, Vicens-Vives, Santillana), aínda que a base do 
traballo radica na elaboración por parte de cada alumno/a do seu propio material de estudio e traballo que debe quedar reflictido no caderno de 
apuntes. 
 
MATERIAL DIXITAL: diferentes páxinas e portais educativos nos que se poden atopar materiais alusivos aos temas tratados (sobre todo 
institucionais). 
 
MATERIAL GRÁFICO: dispomos de mapas históricos e fotografías do mundo clásico. 
 
 

6. PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN.  
 
 

1. AVALIACIÓN INICIAL. 
 

Ao comezo de curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas da asignatura ao nivel de coñecementos previos do  alumnado e, por 
conseguinte, de establecer o ritmo de ensinanza, realizarase unha proba inicial básica de coñecementos de latín (proba escrita) que non é 
avaliable pero sí significativa.  
Esta avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao desenrolo do curriculum, así como para adoptar 
aquelas medidas que se consideren necesarias para que todo o alumnado poida acadar as competencias básicas da asignatura. 
 
 

 
 

2. AVALIACIÓN CONTINUA E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
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A avaliación será continua e formativa, tratando de atender a todo o proceso formativo de ensino aprendizaxe coa observación e 
seguimento do alumnado nos aspectos avaliables: 
 

- Recollida do caderno de forma periódica. 
- Control das actividades propostas xa sexa en clase ou para casa (oracións, resumos, lecturas, etc). 
- Recollida dos posibles traballos a realizar (en cada avaliación realizarase unha actividade distinta, xa sexa resumos 

ou lecturas ou traballos). 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Nº DE EXAMES POR AVALIACIÓN 
 

1 exame de gramática 
1 exame de traducción 
1 exame de lectura (na avaliación que corresponda) 

EXAMES DE RECUPERACIÓN Non hai dado que a materia recupérase na seguinte (exceptuando a lectura que si se dese 
o caso faríase un segundo exame) 

VALORACIÓN NORMAS DE EXPRESIÓN ACORDADAS 
EN CCP 

Si se valorarán as normas ortográficas. 

NOTA Exames e probas escritas obxectivas: ata 9 puntos 

Caderno de clase (actitude, interese e traballo diario): ata 1 punto 
NOTA FINAL DE XUÑO Nota de xuño: coincide coa da terceira avaliación dado que esta asignatura é de 

coñecementos puramente progresivos. Aínda así terase en conta tamén a progresión 
favorable do alumnado ao longo do curso e, de ser o caso, terase en conta dita mellora. 

 
 
 

3. AVALIACIÓN  EXTRAORDINARIA. 
 
O alumnado que non acadase a cualificación de aprobado no mes de xuño, poderá presentarse na convocatoria extraordinaria de 
setembro. Nesta convocatoria extraordinaria a nota resultará da realización dunha proba escrita sobre o temario explicado ó longo do 
curso (gramática e tradución, e, si fose o caso, lectura) (10 puntos).  
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7. INDIC. DE LOGRO PARA  AVAL. O PROCESO DE ENS. E A PRÁCT. DOCENTE. 

 
ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

Programa a materia tendo en conta os estándares de 
aprendizaxe previstos  nas leis educativas 

  

Programa a materia tendo en conta o tempo disponible 
para o seu desenvollvemento 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN  DO ALUMNADO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

Proporciona un plan de traballo ao principio de cada 
unidade 

  

Plantexa situacións que introducen a unidade (lecturas, 
debates, diálogos…) 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVVOLVEMENTO DO ENSINO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

Resume as ideas fundamentais antes de pasar a unha 
nova unidade con mapas conceptuais, esquemas… 

  

Cando introduce conceptos novos, relaciónaos cos 
coñecidos: fai preguntas aclaratorias, pon exemplos… 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA:SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

Realiza a avaliación inicial a principio de curso para 
axustar a programaciuón ao nivel dos estudantes 

  

Detecta os coñecementos previos de cada unidade 
didáctica 
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8.  INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR A PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR 
PROGRAMACION 

VALORACION PROPOSTAS DE MELLORA 

Consulto a programación ao longo do curso escolar   

Marco na programación con claridade as competencias básicas da 
materia 

  

Os instrumentos de avaliación empregados son claros   

Dou a coñecer a programación ao alumnado: obxectivos, criterios de 
avaliación, metodoloxía, etc. 

  

Introduzo dentro da programación ao longo do curso temas propostos 
polo alumnado 

  

Os materiais e recursos didácticos están adecuados ao método 
didáctico e pedagóxico empregado 

  

En que medida contribúen os métodos didácticos e pedagóxicos 
empregados na mellora do clima da aula e do centro 

  

Organízanse periodicamente reunións de departamento para analizar 
o seguimento da programación 
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2º BACHARELATO 
(ESTAMOS A ESPERA DA CONCRECIÓN DAS PROBAS FINAIS ABAU QUE DETERMINARÁ 

A MATERIA DEFINITIVA E A METODOLOXÍA DAS PROBAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

1. VINCULACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, SECUENCIALIZACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 
DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO 
MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE CADA ESTÁNDAR, COMPETENCIAS CLAVE, 
ELEMENTOS TRANSVERSAIS, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

 
 

 Latín II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances  

 d 

 p 

 B1.1. Mantemento de elementos lingüísticos latinos 
nas linguas modernas: palabras patrimoniais, 
cultismos e semicultismos. 

 B1.1. Distinguir e identificar palabras patrimoniais, 
cultismos e semicultismos. 

 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. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 d 

 g 

 p 

 B1.2. Evolución fonética, morfolóxica e semántica do 
latín ao galego e ao castelán. 

 B1.2. Coñecer e aplicar as regras da evolución 
fonética e recoñecer os procesos de evolución 
semántica do latín ao galego e ao castelán, 
partindo dos étimos latinos. 

 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. 

 CCL 

 CMCCT 

 CCL 

 CCEC 

 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. 

 CD 

 CCL 

 CAA 

 Bloque 2. Morfoloxía  

 i  B2.1. Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos 
usuais e irregulares. 

 B2.1. Coñecer as categorías gramaticais.  LA2B2.1.1. Nomea e describe as categorías, e 
sinala os trazos que as distinguen. 

 CAA 

 CCL 

 d  B2.1. Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos 
usuais e irregulares. 

 B2.2. Coñecer, identificar e distinguir os formantes 
das palabras. 

 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. 

 CMCCT 

 CCL 



95 
 

 Latín II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 d  B2.1. Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos 
usuais e irregulares. 

 B2.3. Realizar a análise morfolóxica das palabras 
dun texto latino e enuncialas. 

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

 CMCCT 

 CCL 

 l 

 d 

 B2.1. Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos 
usuais e irregulares. 

 B2.4. Identificar, declinar e traducir todas as 
formas nominais e pronominais. 

 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. 

 CD 

 CCL 

 CAA 

 LA2B2.4.2. Aplica os seus coñecementos da 
morfoloxía nominal e pronominal latina para 
realizar traducións e retroversións, 
axudándose do dicionario. 

 CCL 

 CAA 

 I 

 d 

 B2.2. Morfoloxía verbal: verbos regulares  B2.5. Identificar, conxugar, traducir e efectuar a 
retroversión de todas as formas verbais. 

 LA2B2.5.1. Identifica con a conxugación a que 
pertence cada verbo dado o seu enunciado 

 CD 

 CAA 

 CCL 

 LA2B2.5.2. Identifica con seguridade e 
axudándose co diccionario calquera tipo de 
formas verbais, conxúgaas e sinala o seu 
equivalenteen  galego e en castelán 

 CD 

 CAA 

 CCL 

 LA2B2.5.3. Aplica os seus coñecementos da 
morfoloxía verbal latina para realizar 
traducións e retroversións, axudándose do 
dicionario. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 l 

 d 

 B2.3. Morfoloxía verbal: verbos irregulares e 
defectivos. Formas nominais do verbo: xerundio, 
xerundivo e supino. Conxugación perifrástica. 

 B2.6. Identificar, conxugar, traducir e efectuar a 
retroversión de todas as formas verbais. 

 LA2B2.6.1. Identifica con seguridade e 
axudándose co dicionario calquera tipo de 
formas verbais, conxúgaas e sinala o seu 
equivalente en galego e en castelán 

 CD 

 CAA 

 CCL 

 LA2B2.6.2. Aplica os seus coñecementos da 
morfoloxía verbal latina para realizar 
traducións e retroversións, axudándose do 
dicionario. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 Bloque 3. Sintaxe  
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 Latín II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 e  B3.1. Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e 
pronominal. 

 B3.1. Coñecer e aplicar os coñecementos da 
sintaxe nominal e pronominal para a tradución de 
textos latinos. 

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

 CCL 

 CAA 

 e  B3.2. Tipos de oracións e construcións sintácticas.  B3.2. Recoñecer e clasificar as oracións e as 
construcións sintácticas latinas.  

 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. 

 CCL 

 CAA 

 e 

 p 

 B3.2. Tipos de oracións e construcións sintácticas.  B3.3. Relacionar e aplicar coñecementos sobre 
elementos e construcións sintácticas en 
interpretación e tradución de textos latinos. 

 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. 

 CCL 

 CAA 

 d  B3.3. Oración composta: coordinación e 
subordinación. 

 B3.4. Definir, comprender e recoñecer os 
diferentes tipos de oracións compostas 
coordinadas e subordinadas. 

 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. 

 CAA 

 CCL 

 e  B3.4. Construcións de infinitivo, participio, xerundio, 
xerundivo e supino. 

 B3.5. Coñecer as funcións das formas non 
persoais do verbo: infinitivo, participio, xerundio, 
xerundivo e supino. 

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

 CCL 

 CAA 

 Bloque 4. Literatura latina  

 h  B4.1. Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: 
épica, historiografía, lírica, oratoria, comedia e fábula. 

 B4.1. Enumerar os principais factores da 
transmisión da literatura latina ao longo dos 
períodos históricos, e describir os soportes da 
escritura na Antigüidade e a súa evolución. 

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

 CCEC 

 CMCCT 

 CCEC 

 n  B4.1. Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: 
épica, historiografía, lírica, oratoria, comedia e fábula. 

 B4.2. Coñecer as características dos xéneros 
literarios latinos, os seus autores, as obras máis 
representativas e as súas influencias na literatura 
posterior. 

 LA2B4.2.1. Describe as características 
esenciais dos xéneros literarios latinos, e 
identifica e sinala a súa presenza en textos 
propostos. 

 CAA 

 CCL 

 CCEC 

 i 

 g 

 B4.1. Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: 
épica, historiografía, lírica, oratoria, comedia e fábula. 

 B4.3. Coñecer os fitos esenciais da literatura 
latina como base literaria da literatura e da cultura 

 LA2B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa 
neles autores, obras e outros aspectos 

 CMCCT 

 CCEC 
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 Latín II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

europea e occidental. relacionados coa literatura latina. 

 LA2B4.3.2. Nomea autores representativos da 
literatura latina, encádraos no seu contexto 
cultural, e cita e explica as súas obras máis 
coñecidas. 

 CD 

 CCL 

 d  B4.1. Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: 
épica, historiografía, lírica, oratoria, comedia e fábula. 

 B4.4. Analizar, interpretar e situar no tempo textos 
mediante lectura comprensiva, distinguindo 
xénero, época, características e estrutura, se a 
extensión da pasaxe o permite. 

 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.  

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 n 

 h 

 p 

 B4.1. Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: 
épica, historiografía, lírica, oratoria, comedia e fábula. 

 B4.5. Establecer relacións e paralelismos entre a 
literatura clásica e a posterior. 

 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. 

 CSC 

 CD 

 CCL 

 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. 

 CSC 

 CD 

 CCL 

 Bloque 5. Textos  

 e  B5.1. Tradución e interpretación de textos latinos.  B5.1. Realizar a tradución e interpretación de 
textos latinos orixinais. 

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

 CCL 

 CAA 

 d  B5.1. Tradución e interpretación de textos latinos.  B5.2. Utilizar o dicionario, analizar e valorar 
correctamente a información gramatical que 
proporciona e procurar o termo máis acaído na 
lingua propia para a tradución do texto. 

 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. 

 CD 

 CAA 

 CCL 
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 Latín II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b  B5.2. Comentario e análise histórica, lingüística e 
literaria de textos latinos orixinais. 

 B5.3. Realizar comentarios lingüísticos, históricos 
e literarios de textos de autores latinos. 

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

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

 a  B5.3. Coñecemento do contexto social, cultural e 
histórico dos textos traducidos. 

 B5.4. Coñecer o contexto social, cultural e 
histórico dos textos traducidos. 

 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. 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

 h  B5.4. Identificación das características formais dos 
textos. 

 B5.5. Identificar as características formais dos 
textos. 

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

 CCL 

 CCEC 

 Bloque 6. Léxico  

 e 

 p 

 B6.1. Ampliación de vocabulario básico latino: léxico 
literario, científico e filosófico. 

 B6.1. Coñecer, identificar e traducir termos latinos 
pertencentes ao vocabulario especializado: léxico 
literario, científico e filosófico. 

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

 CCL 

 CMCCT 

 CD 

 d 

 g 

 p 

 B6.2. Etimoloxía e orixe das palabras da propia 
lingua. 

 B6.2. Recoñecer os elementos léxicos latinos que 
permanecen nas linguas dos/das estudantes. 

 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. 

 CAA 

 CCL 

 CD 

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

 CD 

 CCL 

 h  B6.3. Locucións e expresións latinas incorporadas á 
lingua coloquial e á literaria. 

 B6.3. Coñecer o significado das principais 
locucións latinas de uso actual e saber 
empregalas nun contexto axeitado. 

 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. 

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 CCEC 

 CCL 

 d 

 p 

 B6.4. Composición e derivación culta: lexemas, 
prefixos e sufixos de orixe latina e grega. 

 B6.4. Recoñecer a presenza de latinismos e 
helenismos na linguaxe científica e na fala culta, e 
deducir o seu significado a partir dos 

 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 

 CCL 

 CCEC 
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 Latín II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

correspondentes termos latinos e gregos. a partir do termo de orixe. 

 
 
ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 
A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da comunicación, o emprendemento e a educación 
cívica e constitucional vanse traballar en todas e cada unha das unidades distribuídas en bloques temáticos. 
 
 

2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
(INDICADORES DE LOGRO) 

 
 

NOME:                                                                                                                               CURSO:                       DATA: 
AVALIACIÓN DUN EXAME (inclusive de lectura): 10 PUNTOS MÁXIMO 

 
EXCELENTE 9,5 MOI AVANZADO 8 SATISFACTORIO 7 BÁSICO 5 ESCASO Inf. a 

5 
PRECISIÓN NAS 
RESPOSTAS 

Tódalas respostas 
desenrolan o tema 
preguntado con 
claridade, precisión e 
concisión. 

 Case tódalas respostas 
desenrolan o tema 
preguntado con claridade, 
precisión e concisión. 

 A maioría das respostas 
desenrolan o tema 
preguntado con 
claridade, precisión e 
concisión. 

 Poucas respostas 
desenrolan o tema 
preguntado con claridade, 
precisión e concisión. 

 A maioría das 
respostas non  
desenrolan o tema 
preguntado con 
claridade, precisión e 
concisión. 

 

PRESENTACIÓN Tódalas respostas 
están presentadas con 
limpeza e pulcritude. 

 Case tódalas respostas 
están presentadas con 
limpeza e pulcritude. 

 A maioría das respostas 
están presentadas con 
limpeza e pulcritude. 

 Poucas respostas están 
presentadas con limpeza e 
pulcritude. 

 A maioría das 
respostas non están 
presentadas con 
limpeza e pulcritude. 

 

NÚMERO DE 
PREGUNTAS 
RESPONDIDAS 

Tódalas preguntas 
están respondidas. 

 Respondeu polo menos o 
90% das preguntas. 

 Respondeu polo menos 
o 80% das preguntas. 

 Respondeu polo menos o 
70% das preguntas. 

 Respondeu menos do 
70% das preguntas. 

 

GRAMÁTICA E Non hai erros 
gramaticais, 

 Case non hai erros 
gramaticais, ortográficos 

 Existen dous erros 
gramaticais, 

 Existen tres erros 
gramaticais, ortográficos 

 Existen bastantes 
erros  gramaticais, 
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ORTOGRAFÍA ortográficos ou de 
puntuación e o texto 
lese con fluidez. 

ou de puntuación e o 
texto lese con fluidez. 

ortográficos ou de 
puntuación e o texto 
lese con fluidez.  

ou de puntuación e o texto 
lese con fluidez. 

ortográficos ou de 
puntuación e o texto 
non se entende. 

 
 

3. METODOLOXÍA DIDÁCTICA, MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.  
 
O tratamento metodolóxico da materia de latín debe axustarse ao nivel competencial do alumnado, partindo das aprendizaxes básicas da 
asignatura adquiridas en 1º BACH. 
A asignatura de latín permite desenvolver metodoloxías activas, nas que o traballo individual e colectivo están presentes dependendo do apartado 
estudiado. Elabóranse distintos materiais, integrando as TIC e cun enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas. 
 
MATERIAIS ESCRITOS: dispomos de varios libros de texto como referencia (Anaya, Vicens-Vives, Santillana), aínda que a base do traballo 
radica na elaboración por parte de cada alumno/a do seu propio material de estudio e traballo que debe quedar reflictido no caderno de apuntes 
(neste curso xa de libre elaboración). 
 
MATERIAL DIXITAL: diferentes páxinas e portais educativos nos que se poden atopar materiais alusivos aos temas tratados (sobre todo 
institucionais). 
 
MATERIAL GRÁFICO: dispomos de mapas históricos e fotografías do mundo clásico. 
 

 
4. PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN.  

 

 
AVALIACIÓN   INICIAL. 
 

Ao comezo de curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas da asignatura ao nivel de coñecementos previos do  alumnado e, por 
conseguinte, de establecer o ritmo de ensinanza, realizarase unha proba inicial básica de coñecementos de latín (proba escrita) que non é 
avaliable pero sí significativa (recordatorio do estudiado en 1º BACH).  
Esta avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao desenrolo do curriculum, así como para adoptar 
aquelas medidas que se consideren necesarias para que todo o alumnado poida acadar as competencias básicas da asignatura. 
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Se hai alumnado que quere cursar Latín II sin habelo cursado en 1º BACH procederase da seguinte meneira: 

a. Posibilidade de facer un exame a mediados de setembro sobre os contidos que se imparten en 1º BACH. Se aproba 
dita proba, xa lle queda aprobada a asignatura de 1º. Proba optativa. 

b. Se non a aproba ou non a quere facer, a nota da 1ª avaliación equivale a nota final de 1º BACH (na primeira 
avaliación de 2º BACH faise un repaso da materia dada en 1º BACH ). 

c. Se non obtén una cualificación positiva na 1ª aval de 2º BACH, quedalle a opción a este alumnado de facer en abril 
un exame de recuperación do Latín pendente de 1º BACH (xa se consideraría materia pendente avaliable  ao marxe da 
materia de 2º BACH, materia moito máis ampla). 

 

 
AVALIACIÓN  CONTINUA  E  INSTRUMENTOS  DE AVALIACIÓN. 

 
A avaliación será continua e formativa, tratando de atender a todo o proceso formativo de ensino aprendizaxe coa observación e 
seguimento do alumno nos seguintes aspectos (control pero sen nota porque é alumnado que debe acostumarse a realizar tarefas como 
complemento formativo necesario): 
 

- Control das actividades propostas xa sexa en clase ou para casa (oracións, resumos, etc). 
- Recollida dos posibles traballos a realizar: aforismos latinos. 

 



102 
 

 

 
4. AVALIACIÓN   EXTRAORDINARIA. 

 
O alumnado que non acadase a cualificación de aprobado no mes de xuño, poderá presentarse na convocatoria extraordinaria de 
setembro. Nesta convocatoria extraordinaria a nota resultará da realización dunha proba escrita sobre o temario explicado ó longo do 
curso (gramática e tradución, e, se fose o caso, literatura e expresións latinas).  
 
 

5. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN (Non hai alumnado coa asignatura pendente) 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Nº DE EXAMES POR AVALIACIÓN 
 

 
1ª 

1 exame de gramática (ata 7 puntos) 
1 exame de traducción (ata 7 puntos) 
1 exame de literatura (ata 2 puntos) 
1 exame de expresións latinas (ata 1 punto) 

2ª 

1 exame de gramática (ata 7 puntos) 
1 exame de traducción (ata 7 puntos) 
1 exame de literatura (ata 2 puntos) 
1 exame de expresións latinas (ata 1 punto) 

3ª 

1 exame de gramática (ata 7 puntos) 
1 exame de traducción (ata 7 puntos) 
1 exame de literatura (ata 2 puntos) 
1 exame de expresións latinas (ata 1 punto) 

EXAMES DE RECUPERACIÓN Non hai dado que a materia recupérase na seguinte  
VALORACIÓN NORMAS DE EXPRESIÓN ACORDADAS EN 
CCP 

Si se valorarán as normas ortográficas. 

NOTA Exames e probas escritas obxectivas: ata 10 puntos 

NOTA FINAL DE XUÑO 
Nota de xuño coincide coa da terceira avaliación dado que esta asignatura é de coñecementos 
progresivos. Aínda así terase en conta tamén a progresión favorable do alumnado ao longo do 
curso eterase en conta dita mellora. 
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5. INDIC. DE LOGRO PARA  AVAL. O PROCESO DE ENS. E A PRÁCT. DOCENTE. 
 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

Programa a materia tendo en conta os estándares de 
aprendizaxe previstos  nas leis educativas 

  

Programa a materia tendo en conta o tempo disponible 
para o seu desenvollvemento 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN  DO ALUMNADO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

Proporciona un plan de traballo ao principio de cada 
unidade 

  

Plantexa situacións que introducen a unidade (lecturas, 
debates, diálogos…) 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVVOLVEMENTO DO ENSINO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

Resume as ideas fundamentais antes de pasar a unha 
nova unidade con mapas conceptuais, esquemas… 

  

Cando introduce conceptos novos, relaciónaos cos 
coñecidos: fai preguntas aclaratorias, pon exemplos… 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA:SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

Realiza a avaliación inicial a principio de curso para 
axustar a programaciuón ao nivel dos estudantes 

  

Detecta os coñecementos previos de cada unidade 
didáctica 
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6.  INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR A PROGRAMACION DOCENTE 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR 
PROGRAMACION 

VALORACION PROPOSTAS DE MELLORA 

Consulto a programación ao longo do curso escolar   

Marco na programación con claridade as competencias básicas da 
materia 

  

Os instrumentos de avaliación empregados son claros   

Dou a coñecer a programación ao alumnado: obxectivos, criterios de 
avaliación, metodoloxía, etc. 

  

Introduzo dentro da programación ao longo do curso temas propostos 
polo alumnado 

  

Os materiais e recursos didácticos están adecuados ao método 
didáctico e pedagóxico empregado 

  

En que medida contribúen os métodos didácticos e pedagóxicos 
empregados na mellora do clima da aula e do centro 

  

Organízanse periodicamente reunións de departamento para analizar 
o seguimento da programación 

  

 

6. PLAN DE LECTURA DO DEPARTAMENTO DE LATÍN 
 

3º ESO 
CULTURA 
CLÁSICA 

James Riordan: Los doce trabajos de Hércules, Clásicos adaptados, Vicens-Vives 
James Riordan: Jasón y los Argonautas, Clásicos adaptados, Vicens-Vives 
Anne-C. Vivet-R.: De Apolo a Zeus, Clásicos adaptados, Vicens-Vives 
Fiona Macdonald-M.Bergin-J.James:Na Grecia de Pericles, Xerais 
Fiona Macdonald-M.Bergin:Na Roma de Augusto, Xerais 

4º ESO 
LATÍN 

Anne-C. Vivet-R.: Rómulo e Remo, Clásicos adaptados, Vicens-Vives 
Alicia esteban-Mercedes Aguirre: Cuentos de la mitología griega I,II,II, Alba y mayo narrativa 
Mª Teresa Beltrán: La Eneida, Ediciones Tilde 

1º BACH 
LATÍN 

Penelope Lively: En busca de una patria, Clásicos adaptados, Vicens-Vives 
Agustín Sánchez: Metamorfosis, Clásicos adaptados, Vicens-Vives 
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7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (realizaranse si as condicións sanitarias o permiten) 
 
 
 
8. ADAPTACIÓN DAS PD EN CASO DE DOCENCIA NON PRESENCIAL 

 
En caso de docencia non presencial reduciranse os contidos, impartiranse clases via Webex e 

subiranse recursos e exercicios a Aula Virtual do IES. 
Nesta situación variará o computo das probas: as tarefas diarias computarán un 50% da 

nota final, os traballos a realizar polo alumnado un 30% e as probas escritas ou orais que se 
poidan realizar un 20%. 

 
 

CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

1ª avaliación 
Contidos Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.C. 

 
Tema 1 

Marco xeográfico 
das civilizacións 
grega e romana. 

• Localizar nun mapa fitos xeográficos e enclaves 
concretos relevantes para o coñecemento das 
civilizacións grega e romana. 

• Sinala sobre un mapa o marco xeográfico en que se sitúan en distintos períodos as 
civilizacións grega e romana, delimitando o seu ámbito de influencia, establecendo 
conexións con outras culturas próximas e situando con precisión puntos xeográficos, 
cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.  

 CMCCT 

 CD 

 CCA 

• Describir os marcos xeográficos en que se desenvolven 
as civilizacións grega e romana ao longo da súa 
historia. 

• Enumera aspectos do marco xeográfico que poden ser considerados determinantes no 
desenvolvemento das civilizacións grega e latina, e achega exemplos para ilustrar e 
xustificar as súas formulacións. 

 CSC 

 CD 

 CCA 

 Tema 2 

 Marco histórico 
das civilizacións 
grega e romana 

• Identificar, describir e explicar o marco histórico en que 
se desenvolven as civilizacións grega e romana. 

• Sabe enmarcar determinados feitos históricos nas civilizacións grega e romana e no 
período histórico correspondente, póndoos en contexto e relacionándoos con outras 
circunstancias contemporáneas. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 
 CSC 

• Coñecer as principais características de cada período 
da historia de Grecia e Roma, e saber situar nun eixe 

• Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma, nomeando e situando no 
tempo os principais fitos asociados a cada unha delas. 

 CSIEE 

 CMCCT 
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cronolóxico feitos históricos.  CD 
 CSC 

• Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos históricos salientables, consultando 
ou non fontes de información. 

 
 CD 

 CMCCT 

 CSC 

2ª avaliación 

Tema 3 
Romanización da 
Península Ibérica 

• Coñecer as características fundamentais da 
romanización de Hispania e Gallaecia. 

• Explica a romanización de Hispania e Gallaecia, describindo as súas causas e delimitando 
as súas fases. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 
 CCL 

• Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que caracterizan o 
proceso da romanización de Hispania e Gallaecia, sinalando a súa influencia na historia 
posterior do noso país. 

 CSC 

 CAA 

 CCEC 
 CCL 

Tema 4 
Organización 

política en Grecia e 
en 

Roma.Sociedade 
en Grecia e Roma: 

clases sociais. 
A familia en Grecia e 

Roma.Vida cotiá en 
Grecia e Roma: 
vivenda, hixiene, 

alimentación, 
vestimenta e 

traballo. 
Espectáculos 

públicos en Grecia 
e Roma. 

• Coñecer as características das principais formas de 
organización política presentes no mundo clásico, e 
establecer semellanzas e diferenzas entre elas. 

• Nomea os principais sistemas políticos da antigüidade clásica e describe, dentro de cada 
un, a forma de distribución e o exercicio do poder, as institucións, o papel que estas 
desempeñan e os mecanismos de participación política. 

 CSC 

 CCL 

• Coñecer as características e a evolución das clases 
sociais en Grecia e Roma. 

• Describe a organización das sociedades grega e romana, explicando as características 
das clases sociais e os papeis asignados a cada unha, relacionando estes aspectos cos 
valores cívicos da época e comparándoos cos actuais. 

 CSIEE 

 CSC 

 CCL 

• Describe as principais características e a evolución dos grupos que compoñen as 
sociedades grega e romana. 

 CCL 

 CSC 

 CCL 

• Coñecer a composición da familia e os papeis 
asignados aos seus membros. 

• Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos seus 
membros, identificando e explicando a través deles estereotipos culturais e comparándoos 
cos actuais. 

 CSC 

 CCL 

• Coñecer os trazos máis salientables da vida cotiá en 
Grecia e Roma. 

• Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación, os hábitos de hixiene e 
a vestimenta en Grecia e Roma. 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CMCCT 

 CCL 

• Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos científicos e 
técnicos da época, e explica a súa influencia no progreso da cultura occidental. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CCL 
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• Identificar as principais formas de lecer da antigüidade. • Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e romana, analizando a súa 
finalidade, os grupos aos que van dirixidas e a súa función no desenvolvemento da 
identidade social. 

 CSIEE 

 CAA 

 CSC 

 CCL 

• Relacionar e establecer semellanzas e diferenzas entre 
as manifestacións deportivas da Grecia Clásica e as 
actuais. 

• Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos, comparándoos e destacando a súa 
importancia con respecto a outras festividades deste tipo existentes na época, e comenta 
o seu mantemento no mundo moderno, establecendo semellanzas e diferenzas entre os 
valores culturais aos que se asocian en cada caso. 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CCL 

3ª avaliación 

 
Tema 5 

O panteón grego e 
romano. Mitos 

grecolatinos. Os 
heroes. 

• Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina. • Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais deuses e heroes da 
mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os caracterizan, os seus atributos e o seu 
ámbito de influencia, explicando a súa xenealoxía e establecendo as relacións entre os 
diferentes deuses. 

 CD 

 CCEC 

 CCL 

• Coñecer os mitos e os heroes grecolatinos, e 
establecer semellanzas e diferenzas entre os mitos e 
os heroes antigos e os actuais. 

• Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e explica os principais 
aspectos que os diferencian. 

 CCEC 

 CD 

 CCL 

Tema 4 
Fundamentos da 

arte 
clásica.Arquitectura 
en Grecia e Roma: 
tipos de edificios e 

ordes 
arquitectónicas. 

• Coñecer as características fundamentais da arte clásica 
e relacionar manifestacións artísticas actuais cos seus 
modelos clásicos. 

• Recoñece os trazos básicos da arte clásica nas manifestacións artísticas antigas e actuais.  CD 
 CCEC 

• Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles aspectos relacionados coa arte grecolatina, 
asociándoos a outras manifestacións culturais ou a fitos históricos. 

 CMCCT 

 CD 
 CCEC 

• Identificar as características máis salientables da 
arquitectura grecorromana en relación cos edificios 
máis singulares, sobre todo na Península Ibérica. 

• Recoñece as características esenciais das arquitecturas grega e romana, identificando en 
imaxes a orde arquitectónica á que pertencen distintos monumentos, para razoar a súa 
resposta. 

 CCEC 

 CMCCT 
 CD 

 
 
 

LATÍN 4º ESO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

1ª avaliación 
Contidos Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.C. 

Tema 1 
Marco 

xeográfico da 

• Coñecer e localizar en mapas o marco 
xeográfico da lingua latina. 

• 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 

 CMCCT 
 CCEC 

 CAA 
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lingua.O 
indoeuropeo. 

Linguas 
indoeuropeas e 

familias 
lingüísticas. 
Linguas de 

España.  
Palabras 

patrimoniais, 
cultismos e 

semicultismos. 

relevancia histórica.  CD 
 CSC 

• Identificar o indoeuropeo como a lingua nai 
da maioría das linguas faladas en Europa 
actualmente. 

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

 CD 
 CAA 
 CMCCT 

• Agrupar as linguas indoeuropeas en 
familias lingüísticas e localizalas nun mapa. 

• 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 

• Coñecer as orixes das linguas faladas en 
España, clasificalas e localizalas nun mapa. 

• Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola súa orixe as 
romances e as non romances, e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan. 

 CSC 

 CAA 
 CD 

• Distinguir e identificar palabras 
patrimoniais, cultismos e semicultismos. 

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

 CCL 
    CAA 

Tema 2 
Orixes da 
escritura. 

Sistemas de 
escritura. Orixes 

do alfabeto 
latino.Pronuncia 

do latín. 

• Coñecer diferentes sistemas de escritura e 
distinguilos do alfabeto. 

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

 CD 
 CCEC 

• Coñecer a orixe do alfabeto nas linguas 
modernas e identificar os tipos de alfabeto 
empregados hoxe en día en Europa. 

• Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo do abecedario latino, 
sinala as principais adaptacións que se producen en cada unha delas, recoñece os 
tipos de alfabetos usados actualmente en Europa e relaciona cada un coas linguas 
que os empregan. 

 CAA 
 CD 

• Coñecer e aplicar con corrección as normas 
básicas de pronuncia en latín. 

• Le en voz alta textos latinos de certa extensión coa pronuncia correcta. CCL 

Tema 3 
Tipos de 
palabras: 

variables e 
invariables.Conc

epto de 
declinación e 

conxugación.Fle
xión nominal : 
substantivos e 

adxectivos. 

• Distinguir e clasificar tipos de palabras. • Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas. 

 CAA 
 CCL 

• Comprender o concepto de declinación e 
conxugación. 

• Define o concepto de declinación e conxugación.  CAA 
 CCL 

• Coñecer as declinacións, encadrar as 
palabras dentro da súa categoría e 
declinación, enuncialas e declinalas 
correctamente. 

• Enuncia correctamente substantivos e adxectivos  en latín, distíngueos a partir do 
seu enunciado e clasifícaos segundo a súa categoría e a súa declinación. 

 CD 
 CCL 

• Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 
palabra o paradigma de flexión correspondente. 

 CCL 
 CAA 

Tema 4 
Flexión verbal. 

 

• Coñecer as conxugacións, encadrar os 
verbos dentro da súa conxugación, 
enuncialos e conxugalos correctamente. 

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

 CAA 
 CCL 

 

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

 CCL 
 CAA 
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• Recoñecer as formas dos tempos verbais de 
indicativo formados a partir do tema de 
presente e perfecto en voz  activa. 

• 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. 

 CAA 
    CCL 

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

2ª avaliación 
 

Tema 5 
Elementos da 
oración. Casos 

latinos.Concorda
ncia. 

• Coñecer e analizar as funcións das palabras 
na oración. 

• Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando 
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e 
explicando as funcións na oración. 

CMCCT 

• Coñecer os nomes dos casos latinos e 
identificar as súas principais funcións na 
oración, e saber traducir os casos á lingua 
materna adecuadamente. 

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

 CAA 
 CCL 

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

CCL 

• Recoñecer as regras de concordancia na 
lingua latina e a súa correspondencia no 
galego e no castelán. 

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

CCL 

Tema 6 
Oración simple: 

oracións 
atributivas e 
predicativas. 

• Recoñecer e clasificar os tipos de oración 
simple. 

• Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas características.  CMCCT 
 CCA 
    CCL 

Tema 7 
Análise 

morfolóxica e 
sintáctica.Iniciac
ión ás técnicas 
de tradución. 

• Aplicar coñecementos básicos de 
morfoloxía e sintaxe para iniciarse na 
interpretación, na tradución e na 
retroversión de frases de dificultade 
progresiva e textos adaptados. 

• Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de frases de dificultade 
graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa tradución ou 
retroversión. 

 CCL 
 CAA 

• Comparar as estruturas latinas coas das 
linguas propias. 

• Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece. 

 CCL 

 CAA 

• Utilizar correctamente os manuais de 
gramática, recoñecendo e analizando toda a 
información que proporcionan. 

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

 CCL 
 CAA 

3ª avaliación 
Tema 8 

Locucións 
latinas de uso 

actual. 

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

• Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua. 

• CD 

• CSC 

• CCEC 

• CCL 

Tema 9 
Períodos da 

• Coñecer os feitos históricos das etapas da 
historia de Roma, encadralos no seu 

• Distingue as etapas da historia de Roma e explica os seus trazos esenciais e as 
circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras. 

 CSC 

 CSIEE 
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historia de 
Roma. 

período correspondente e realizar eixes 
cronolóxicos. 

 CD 

• Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período histórico 
correspondente. 

 CAA 

 CCEC 
 CSC 

• Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos 
salientables, consultando diferentes fontes de información. 

 CD 
 CAA 

 CMCCT 

Tema 10 
Organización 

política e social 
de Roma.A 

familia romana. 

• Coñecer os trazos fundamentais da 
organización política e social de Roma. 

• Describe os trazos esenciais que caracterizan as sucesivas formas de organización 
do sistema político romano. 

 CSIEE 

 CSC 

 CCL 

• Describe a organización da sociedade romana e explica as características das 
clases sociais e os papeis asignados a cada unha delas, en comparación cos 
actuais. 

 CSIEE 
 CSC 

 CCEC 

 CCL 

• Coñecer a composición da familia e os 
papeis asignados aos seus membros. 

• Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos seus 
membros, e analiza a través deles os estereotipos culturais da época en 
comparación cos actuais. 

• CSC 

• CCEC 

• CCL 

Tema 11 
Mitoloxía e 

relixión. 

• Coñecer os principais deuses, semideuses e 
heroes da mitoloxía grecolatina. 

• Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, 
sinala os trazos que os caracterizan e establece relacións entre os deuses máis 
importantes. 

• CCEC 

• CCL 

• CD 

 
 
 

LATÍN  1º  BACHARELATO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

1ª avaliación 
Contidos Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.C. 

  
 Tema 1 
 Marco 

xeográfico da 
lingua.O 

indoeuropeo. 
 Linguas de 

 Coñecer e localizar en mapas o marco 
xeográfico da lingua latina. 

 Identificar os principais elementos 
xeográficos da península itálica e o 
proceso de expansión de Roma polo 
Mediterráneo. 

 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. 

 CMCCT 
 CCEC 

 CSC 

 Identificar o indoeuropeo como a lingua nai  Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as súas familias, e  CD 



111 
 

España: linguas 
romances e non 
romances.Orixe 
e evolución do 

alfabeto 
latino.Pronuncia 
do latín: tipos. 
 Tipos de 

palabras: 
variables e 
invariables. 

da maioría das linguas faladas en Europa 
hoxe en día. 

delimita nun mapa a zona de orixe e as zonas de expansión.  CAA 

 CSEC 

 Agrupar as linguas indoeuropeas en familias 
lingüísticas e localizalas nun mapa. 

 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 
 CCEC 
 CSEC 

 Coñecer as orixes das linguas faladas en 
España, clasificalas e localizalas nun 
mapa, e delimitar o marco xeográfico das 
linguas romances faladas no mundo, 
recoñecendo as súas características. 

 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. 

 CSC 

 CCEC 

 Distinguir as fases da evolución 
do alfabeto latino, desde a 
súaorixe ata o alfabeto da época 
clásica. 

 Explica a orixe do alfabeto latino, e a evolución e a adaptación dos signos do 
alfabeto grego. 

 CAA 

 CMCCT 

 Coñecer e aplicar con corrección as normas 
básicas da pronuncia en latín e distinguir os 
seus tipos. 

 Le con pronuncia e acentuación correctas textos latinos, identificando e 
reproducindo exemplos de diferentes tipos de pronuncia. 

CCL 

 Distinguir os tipos de palabras a partir do seu 
enunciado. Coñecer  os elementos 
fundamentais da morfoloxía latina, tanto 
do sistema nominal como verbal. 

 Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas. 

 CAA 

 CCL 

Tema2 
Concepto de 
declinación e 
conxugación. 

Flexión nominal: 
substantivos da 

primeira e segunda 
declinación. 

Flexión nominal: 
adxectivos da 
primeira clase. 

 Comprender o concepto de declinación e 
conxugación. 

 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 

 CAA 
 CCL 

 CD 

 Coñecer as palabras pertencentes á 1ª 
declinación, , enuncialas e declinalas 
correctamente. 

 Enuncia e declina correctamente substantivos, , distinguíndoos a partir do seu 
enunciado. 

CCL 

 Coñecer os adxectivos pertencentes a esta 
clase, enuncialos e declinalos correctamente. 

 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. 

CCL 

 Tema 3 
 Flexión verbal. 
 Enunciado. 

 Conxugacións 
latinas. 

 Coñecer as conxugacións, encadrar os verbos 
dentro da súa conxugación, enuncialos e 
conxugalos correctamente. 

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

 CAA 

 CCL 

 Identificar as desinencias persoais.  Explica o uso dos temas verbais latinos identificando correctamente as formas 
derivadas de cada un deles. 

 CAA 

 CCL 
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Desinencias 
persoais. 

 Tema 4 
 Flexión verbal. 

O verbo sum 

 Coñecer a súa conxugación, enuncialo e 
conxugalo correctamente. 

  

 

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

 CAA 
 CCL 

 CMCT 

 Conxuga cada un dos tempos do verbo aplicando correctamente os paradigmas 
correspondentes. 

 CAA 
 CCL 

 CMCT 

 Traducir correctamente as formas verbais 
estudadas nas oracións e textos propostos. 

 Traduce a túa lingua de referencia diferentes formas verbais latinas comparando o 
seu uso en ambas linguas. 

 SIEP 
 CCL 

 CMCT 

 Tema 5 
 Flexión verbal. 

Verbos da primeira 
e da segunda 
conxugación. 

 Coñecer a súa conxugación, enuncialos e 
conxugalos correctamente. 

  
  
  

 

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

 CAA 
 CCL 

 CMCT 

 Conxuga cada un dos tempos do verbo aplicando correctamente os paradigmas 
correspondentes. 

 CAA 
 CCL 

 CMCT 

 Traducir correctamente as formas verbais 
estudadas nas oracións e textos propostos. 

 Traduce a túa lingua de referencia diferentes formas verbais latinas comparando o 
seu uso en ambas linguas. 

 SIEP 
 CCL 

 CMCT 

Tema 6 
Elementos da 
oración. Casos 

latinos. 
Concordancia. 

Oración simple: 
oracións 

atributivas e 
predicativas. 

Oración composta: 
coordinación e 

subordinación. As 
preposicións. Os 

circunstancias con 
preposición. 

 Coñecer e analizar as funcións das palabras na 
oración. 

 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. 

 CMCCT 

 CCL 

 Coñecer os nomes dos casos latinos, 
identificar as principais funcións que realizan 
na oración e saber traducir os casos á lingua 
materna adecuadamente. Recoñecer as 
construcións sintácticas latinas. 

 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. 

 CAA 

 CCL 

 Recoñecer as regras de concordancia na 
lingua latina e a súa correspondencia no 
galego e no castelán. 

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

CCL 

 Recoñecer e clasificar os tipos de oración 
simple. 

 

 Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica e explica en cada caso 
as súas características. 

 CMCCT 

 CCL 

 Identificar os elementos básicos da 
morfoloxía e da sintaxe, apreciando as 

 Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos de dificultade progresiva, 
identificando as categorías gramaticais ás que pertencen as diferentes palabras e 

 CMCCT 

 CCLL 
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variantes e coincidencias que existen coa súa 
propia lingua. 

explicando as funcións que realizan no contexto. 

 Traducir as oracións e os textos propostos con 
corrección á lingua materna. 

Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado das palabras que 
entrañen dificultade identificando entre varias acepcións o sentido máis adecuado 
para  tradución do texto. 

 CMCCT 
 CCL 

 Distinguir as oracións simples das 
compostas e, dentro destas últimas, as 
coordinadas das subordinadas. 

 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. 

 CAA 

 CCL 

 Coñecer o significado e o uso das principais 
preposicións latinas. 

 Identifica as formas dos casos das declinacións estudadas e as diversas funcións 
nas estruturas sintácticas do latín relacionándoas coas da propia lingua. 

CCL 

  Traducir sintagmas preposicionais nos que 
interveñan as mesmas. 

 Traduce as preposicións estudadas nas oracións e textos propostos. CCL 

Tema 7 
Flexión nominal: 
substantivos da 

terceira,da cuarta e 
da quinta 

declinación. 
Adxectivos da 

terceira 
declinación.  

 Coñecer as palabras pertencentes á 1ª 
declinación, , enuncialas e declinalas 
correctamente. 

 Enuncia e declina correctamente substantivos, , distinguíndoos a partir do seu 
enunciado. 

    CCL 

 Coñecer os adxectivos pertencentes a esta 
clase, enuncialos e declinalos correctamente. 

 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. 

CCL 

 Coñecer as palabras pertencentes á 1ª 
declinación, , enuncialas e declinalas 
correctamente. 

 Enuncia e declina correctamente substantivos, , distinguíndoos a partir do seu 
enunciado. 

CCL 

 Coñecer as palabras pertencentes á 1ª 
declinación, , enuncialas e declinalas 
correctamente. 

 Enuncia e declina correctamente substantivos, , distinguíndoos a partir do seu 
enunciado. 

CCL 

Tema 8 
Análise fonética, 

morfolóxica, 
sintáctica e 

semántica.Iniciació
n ás técnicas de 

tradución.Vocabul
ario básico latino. 

 Coñecer e aplicar os coñecementos 
fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e 
léxicos da lingua latina para a interpretación, 
a tradución e a retroversión de textos de 
dificultade progresiva. 

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

 CCL 
 CAA 

 Utilizar correctamente manuais e dicionarios, 
recoñecendo e analizando toda a información 
que proporcionan. 

 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. 

 CAA 
 CCL 

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

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

 CAA 
 CCL 

  Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  CD 
 CCLL 
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2ª avaliación 

 Tema 9 
 Flexión verbal. 

Verbos da terceira, 
mixta e cuarta  
conxugación. 

 Coñecer a súa conxugación, enuncialos e 
conxugalos correctamente. 

  
  
  

 

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

 CAA 
 CCL 

 CMCT 

 Conxuga cada un dos tempos do verbo aplicando correctamente os 
paradigmas correspondentes. 

 CAA 
 CCL 

 CMT 

 Traducir correctamente as formas verbais 
estudadas nas oracións e textos propostos. 

 Traduce a túa lingua de referencia diferentes formas verbais latinas 
comparando o seu uso en ambas linguas. 

 SIEP 
 CCL 

 CMCT 

 Tema 10 
 Flexión 
pronominal. 

  

 Distinguir os diferentes tipos de 
pronomespartindo do seu enunciado e 
recoñecendo os distintos formantes. 

 Enuncia e declina correctamente pronomes en latín, distinguíndoos a partir 
do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa categoría. 

  CCL 

 Coñecer os adxectivos pertencentes a esta 
clase, enuncialos e declinalos correctamente. 

 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. 

  CCL 

 Tema 11 
 Lectura 

comprensiva e 
comentario de 
textos latinos 

orixinais, 
adaptados ou 
traducidos. 

 Realizar a través dunha lectura comprensiva a 
análise e o comentario do contido e da 
estrutura de textos latinos orixinais, adaptados 
ou traducidos. 

 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. 

 CSC 
 CCEC 

 CAA 

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

 CMCCT 

 CCL 

Tema 12 
Mantemento de 

elementos 
lingüísticos latinos. 

 Establecer mediante mecanismos de 
inferencia as relacións existentes entre 
determinados étimos latinos e os derivados en 
linguas romances. 

 Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos 
latinos. 

 CAA 

 CCL 

 Identificar e explicar os elementos léxicos 
latinos que permanecen nas linguas dos/das 
estudantes. 

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

   CCL 

 Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica.  CAA 
 CD 

 CCL 

 Tema 13 
 Voz pasiva 

 Analizar o funcionamento dos temas verbais 
latinos de presente e de perfecto, e recoñecer 

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

 CAA 

 CCL 
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Verbos 
deponentes. 

as formas dos tempos verbais formados a 
partir deles, tanto en voz activa como en voz 
pasiva. 

  Analizar o funcionamento dos temas verbais 
latinos de presente e de perfecto, e recoñecer 
as formas dos tempos verbais formados a 
partir deles, tanto en voz activa como en voz 
pasiva. 

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

 CAA 

 CCL 

 Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando con seguridade 
os formantes que expresan este accidente verbal. 

 CD 

 CCL 

3ª avaliación 

 Tema 14 
 Formas 
nominais: 
infinitivo e 
participio. 

Construcións de 
infinitivo e de 

participio. 

 

 Diferenciar formas persoais e non persoais do 
verbo, e recoñecer as categorías gramaticais 
presentes en cada unha. 

 Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, explica os trazos que 
permiten identificalas e define criterios para clasificalas. 

 CAA 

 CCL 

 Coñecer as funcións das formas non persoais 
nas oracións: infinitivo e participio. 

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

 CAA 

 CCL 

 Identificar, distinguir e traducir correctamente 
as construcións de infinitivo e participio máis 
frecuentes.  

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

   CCL 

 Tema 15 
 Flexión 
pronominal. 
Relativos. 
Análise 

morfolóxica e  
sintáctica. 

 Distinguir os diferentes tipos de pronomes 
partindo do seu enunciado e recoñecendo os 
distintos formantes. 

 Enuncia e declina correctamente pronomes en latín, distinguíndoos a partir 
do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa categoría. 

   CCL 

 Coñecer e aplicar os coñecementos 
fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e 
léxicos da lingua latina para a interpretación, 
a tradución e a retroversión de textos de 
dificultade progresiva. 

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

 CCL 
 CAA 

Tema 16 
Locucións latinas 

de uso actual. 

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

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

 CCL 

Tema 17 
Mitoloxía e 

relixión. Ritos 
funerarios. 

 Coñecer os principais deuses, semideuses e 
heroes da mitoloxía grecolatina. 

 Identifica os principais 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. 

 CCEC 

 CD 

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

 CCEC 
 CD 

 CCL 

Tema 18 
Arte romana. 

 Coñecer as características fundamentais da 
arte romana e describir algunhas das súas 
manifestacións máis importantes. 

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

 CCEC 

 CD 



116 
 

 
LATÍN  2º BACHARELATO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

1ª avaliación 

Contidos Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.C. 

Tema 1 

Morfoloxía nominal e 
pronominal: formas menos 

usuais e irregulares. 

• Coñecer as categorías gramaticais. • Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen.  CAA 
 CCL 

• Coñecer, identificar e distinguir os formantes das 
palabras. 

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

 CMCCT 
 CCL 

• Realizar a análise morfolóxica das palabras dun 
texto latino e enuncialas. 

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

 CMCCT 
 CCL 

• Identificar, declinar e traducir todas as formas 
nominais e pronominais. 

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

 CD 

 CCL 
 CAA 

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

 CCL 
 CAA 

Tema 2 

Morfoloxía verbal: verbos 
regulares. 

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

• Identifica a  conxugación a que pertence cada verbo dado o seu enunciado  CD 

 CAA 
 CCL 

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

 CD 

 CAA 

CCL 

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

 CCL 

 CAA 
 CD 

Tema 3 

Estudo pormenorizado da 
sintaxe nominal e 

pronominal.Tipos de 
oracións e construcións 

sintácticas. 

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

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

 CCL 
 CAA 

• Recoñecer e clasificar as oracións e as 
construcións sintácticas latinas.  

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

 CCL 
 CAA 

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

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

 CCL 
 CAA 
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Tema 4 

Transmisión literaria e 
xéneros literarios latinos: 

teatro e oratoria. 

• Enumerar os principais factores da transmisión da 
literatura latina ao longo dos períodos históricos, 
e describir os soportes da escritura na 
Antigüidade e a súa evolución. 

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

 CCEC 

 CMCCT 
 CCEC 

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

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

 CAA 

 CCL 
 CCEC 

• Coñecer os fitos esenciais da literatura latina 
como base literaria da literatura e da cultura 
europea e occidental. 

• Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos 
relacionados coa literatura latina. 

 CMCCT 
 CCEC 

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

 CD 
 CCL 

Tema 5 

Ampliación de vocabulario 
básico latino: léxico 
literario, científico e 

filosófico.Etimoloxía e orixe 
das palabras da propia 

lingua. 

• Coñecer, identificar e traducir termos latinos 
pertencentes ao vocabulario especializado: léxico 
literario, científico e filosófico. 

• Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos 
correctamente ao galego e ao castelán.  

 CCL 

 CMCCT 
 CD 

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

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

 CAA 

 CCL 
 CD 

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

 CD 
 CCL 

Tema 6 

Locucións e expresións 
latinas 

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

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

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 CCEC 
 CCL 

2ª avaliación 

Tema 7 

Morfoloxía verbal: verbos 
irregulares e defectivos. 

Formas nominais do verbo: 
xerundio, xerundivo e 

supino. 

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

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

 CD 

 CAA 
 CCL 

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

 CCL 

 CAA 
 CD 

Tema 8 

Oración composta: 
coordinación e 

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

• Define e comprende os conceptos de oración composta, coordinación e 
subordinación, sinala exemplos nos textos e recoñece os tipos de oracións 
compostas, tanto coordinadas como subordinadas, así como os nexos que as 
caracterizan. 

 CAA 
 CCL 
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subordinación.Construcións 
de infinitivo, participio, 
xerundio, xerundivo e 

supino. 

• Coñecer as funcións das formas non persoais do 
verbo: infinitivo, participio, xerundio, xerundivo e 
supino. 

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

 CCL 
 CAA 

Tema 9 

Transmisión literaria e 
xéneros literarios latinos: 

épica e lírica. 

• Enumerar os principais factores da transmisión da 
literatura latina ao longo dos períodos históricos, 
e describir os soportes da escritura na 
Antigüidade e a súa evolución. 

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

 CCEC 

 CMCCT 
 CCEC 

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

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

 CAA 

 CCL 
 CCEC 

• Coñecer os fitos esenciais da literatura latina 
como base literaria da literatura e da cultura 
europea e occidental. 

• Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos 
relacionados coa literatura latina. 

 CMCCT 
 CCEC 

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

 CD 
 CCL 

Tema 10 

Tradución e interpretación 
de textos latinos. 

• Realizar a tradución e interpretación de textos 
latinos orixinais. 

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

 CCL 
 CAA 

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

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

 CD 

 CAA 
 CCL 

Tema 11 

Ampliación de vocabulario 
básico latino: léxico 
literario, científico e 

filosófico. Etimoloxía e 
orixe das palabras da 

propia lingua. 

• Coñecer, identificar e traducir termos latinos 
pertencentes ao vocabulario especializado: léxico 
literario, científico e filosófico. 

• Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos 
correctamente ao galego e ao castelán.  

 CCL 

 CMCCT 
 CD 

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

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

 CAA 

 CCL 
 CD 

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

 CD 
 CCL 

Tema 12 

Locucións e expresións 
latinas 

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

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

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 CCEC 
 CCL 

3ª avaliación 

Tema 13 • Realizar a tradución e interpretación de textos • Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos para  CCL 
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Tradución e interpretación 
de textos latinos. 

latinos orixinais. efectuar correctamente a súa tradución.  CCA 

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

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

 CD 

 CAA 
 CCL 

Tema 14 

Ampliación de vocabulario 
básico latino: léxico 
literario, científico e 

filosófico. Etimoloxía e 
orixe das palabras da 

propia lingua. 

 

• Coñecer, identificar e traducir termos latinos 
pertencentes ao vocabulario especializado: léxico 
literario, científico e filosófico. 

• Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos 
correctamente ao galego e ao castelán.  

 CCL 

 CMCCT 
 CD 

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

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

 CAA 

 CCL 
 CD 

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

 CD 
 CCL 

Tema 15 

Locucións e expresións 
latinas 

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

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

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 CCEC 
 CCL 

Tema 16 

Composición e derivación 
culta: lexemas, prefixos e 
sufixos de orixe latina e 

grega. 

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

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

 CCL 
 CCEC 

 
 
 

 En Celanova, a 28  de setembro de 2021 
 

 
 

          Antonia Morgade Saavedra, Xefa do Departamento de Latín 


