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 APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS DO CURSO 2019-2020. BLOQUE 1 
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe 
Non procede. A asignatura comeza a impartirse neste curso. Non procede.  
  
  
  
  
  

 
 CONTIDOS ACTUAIS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 1 
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe 

B1.1 Marco xeográfico da lingua. 

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. 

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

 PRESENTACIÓN MATERIA  
MATERIA LATÍN CURSO  4º ESO 
CURSO ACADÉMICO 2020 - 2021 PROFESOR SUSANA MARÍA VEIGA ARES 
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B1.3 Linguas de España: linguas romances e non romances. 

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. 

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. 
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. 

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

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

 
 CONTIDOS ACTUAIS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 2 
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe 

B2.1 Orixes da escritura. Sistemas de escritura. LAB2.1.1. Recoñece diferentes tipos de escritura e clasifícaos 
consonte a súa natureza e a súa función. 

B2.2 Orixes do alfabeto latino. 

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. 
 

B2.3 Pronuncia do latín. LAB2.3.1. Le en voz alta textos latinos de certa extensión coa 
pronuncia correcta. 

 
 CONTIDOS ACTUAIS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUES 3, 4 , 5, 6 e 7 
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe 
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes 
(A 1ª declinación) 

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. 

B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes 
(A 2ª declinación. Os adxectivos da 1ª clase) 
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B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes 
(A 3ª declinación. Temas en consoante. Características) 

LAB3.4.2. Declina palabras e sintagmas en concordancia, 
aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de 
flexión correspondente B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes 

(A 3ª declinación.Temas en –i. Parisílabos e temas mixtos) 
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes 
(A 4ª e 5ª declinación) 
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes 
(Os adxectivos da 2ª clase) 
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes (Os 
demostrativos. O pronome relativo) 
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes 
(Os pronomes persoais. Os posesivos. O anafórico. Os pronomes de 
identidade) 
B3.5 Flexión verbal (enunciado e conxugacións verbais. O verbo sum. O 
presente de indicativo activo) 

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

B3.5 Flexión verbal (A voz pasiva no tema de presente de indicativo) 
B3.5 Flexión verbal (O imperfecto de indicativo activo) 
B3.5 Flexión verbal (O futuro imperfecto de indicativo activo) 
B3.5 Flexión verbal (O imperativo) 
B3.5 Flexión verbal (O Pretérito perfecto de indicativo activo) 
B3.5 Flexión verbal (O infinitivo) 
B3.5 Flexión verbal (O participio) 

B4.1 Elementos da 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. 
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B4.2 Casos latinos 

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. 
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. 

B4.3 Concordancia (A concordancia do adxectivo-substantivo) LAB4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e 
redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 

B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas. LAB4.4.1. Compara e clasifica tipos de oracións simples, e 
identifica as súas características 

B5.1 Períodos da historia de Roma (A República e o Imperio) 
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. 

B5.2 Organización política e social de Roma. 

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

B5.3 A familia romana. 
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. 

B5.4 Mitoloxía e relixión. 

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. 
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. 

B5.5 Vida cotiá: vivenda, alimentación e indumentaria. 
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. 
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B5.6 Espectáculos públicos: teatro, circo e anfiteatro. 

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. 

B6.1. Análise morfolóxica e sintáctica. 

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. 

B6.2. Comparación das 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. 

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

LAB7.2.1. Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, 
analizando o seu mantemento na propia lingua. 
LAB7.3.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da 
lingua propia e explica a partir desta o seu significado. 
 

B7.3. Locucións latinas de uso actual. 
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. 
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 CRITERIOS, ESTRATEXIAS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Faranse, alomenos, dúas probas escritas en cada avaliación. Cada proba constará de tres 
apartados:  
- Unha parte teórica con exercicios de declinación, conxugación ou etimoloxía, evolucións 
fonéticas, locucións latinas.  
- Unha parte de tradución directa ou inversa de frases ou textos sinxelos.  
- Algunhas preguntas de cultura e civilización. 
A nota de cada avaliación sairá de: 
1. Proba/as escritas: 80% (8 puntos). 
2. Traballo diario: 10% (1 punto), que se repartirán do seguinte xeito: 
 - 5 % (0,5 puntos): realización das tarefas diarias 
 - 5% (0,5 puntos): comportamento e actitude. Descontarase da nota 0,01 por cada falta de 
puntualidade ou retraso inxustificado; 
-0,1 por mal comportamento e 0,1 por cada vez que o alumno non dispoña do seu material. 
3. Traballos extraordinarios: 10% (1 punto). 
Farase nota media entre as probas escritas de cada avaliación. 
Se a nota media da avaliación ten un decimal de 0.5 ou superior farase o redondeo á alza ou á 
baixa tendo en conta o traballo e a actitude do alumnado na aula. 
Ao tratarse de avaliación continua, non se realizarán exames de recuperación. 
Tendo en conta que se trata dun grupo non moi numeroso, poderase reforzar e recuperar 
mediante actividades axeitadas e individualizadas na aula. 
Ao tratarse dunha materia progresiva, interrelacionada e gradual, o normal desenvolvemento do 
seguinte trimestre enmendaría o posible déficit do alumno, polo que, non están previstas probas 
de recuperación. 
 

 
 PROMOCIÓN 
Aqueles alumnos que teñan dúas ou máis avaliacións suspensas ou que suspendan a terceira 
avaliación poderán recuperar mediante un exame final de toda a materia a finais de curso, en 
xuño, e posterior ao exame da 3ª Avaliación. 
A proba final seguirá o mesmo esquema proposto para os exames ordinarios. 
Os estándares mínimos esixidos para superar a materia de Latín de 4º e que corresponden os 
seguintes contidos: 
- Dentro do Bloque 3. Morfoloxía : Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e 
pronomes,e flexión verbal. 
- Do Bloque 4. Todos os estándares de Sintaxe. 
- Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización: evaluaranse todos os estándares dos contidos 
de civilización e cultura. 
- Así tamén os correspondentes o bloque 6: Textos.  
- Locucións latinas de uso actual. 
A nota final de xuño será a media das cualificacións obtidas en cada avaliación sempre e cando 
se aproben as tres pero ao tratarse dun sistema de avaliación continua onde a materia incluída 
no exame non é eliminada para a seguinte proba, na última avaliación valorarase o traballo en 
conxunto, partindo sempre da base da nota conseguida nesta última proba. 
Se a nota media da avaliación ten un decimal de 0.5 ou superior farase o redondeo á alza ou á 
baixa tendo en conta o traballo e a actitude do alumnado na aula. 
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Os exames de Setembro responderán ao mesmo esquema proposto para os exames ordinarios. 
Nesta proba entrará toda a materia impartida. 
Unha parte teórica con exercicios de declinación, conxugación ou etimoloxía, evolucións 
fonéticas, locucións latinas - 50 % Unha parte de tradución directa ou inversa de frases ou textos 
sinxelos - 30 % 
Algunhas preguntas de cultura e civilización - 20% 
Redondearase á alza cando a nota resultante supere o medio punto (4,5 pasará a 5, 5,5 a 6...etc). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 METODOLOXÍA 
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• Presencial 
Organización do traballo na aula:  
- Realizar un estudo previo necesario da morfoloxía antes de entrar nas técnicas de 
tradución. 
- Unir a morfoloxía e a sintaxe, posto que as palabras non aparecen soas, senón 
relacionadas segundo a súa forma e función. 
- Dar o estudo da cultura relevancia, como un contexto necesario para a comprensión 
do mundo e dos autores latinos. 
Para isto se proporá a lectura de textos xa traducidos onde se reflicten os contidos 
tratados. 
- Relacionar o home de hoxe cos seus antepasados romanos e ver a influenza destes 
nos diversos campos da cultura occidental. 
-  Os textos traducidos poden traballarse tras un guión informativo da temática da 
unidade, incluíndo series de preguntas sobre moi diversos aspectos dos textos. 
- Os textos en latín, elaborados ou adaptados, seleccionaranse en función dunha 
relativa dificultade morfosintáctica crecente; deles poderase extraer elementos cos que 
facer práctica a explicación teórica que acompañará o progreso da aprendizaxe da 
lingua latina. 
-As explicacións fonéticas reduciranse as regras necesarias para a comprensión da 
evolución dende o latín á lingua do alumnado. Serán vocábulos de transparente 
etimoloxía e que cumpran con regularidade as regras de evolución fonéticas, 
propoñeranse preferentemente cultismos e vocábulos populares de fácil identificación. 
Tamén serán obxecto de atención as expresións latinas incorporadas á linguaxe 
habitual. 
-O estudo da morfoloxía enfocarase ás estruturas regulares. A flexión nominal e a 
verbal serán traballadas xuntas dende o primeiro momento,dun xeito funcional. O 
paradigmas nominais e verbais se explicarán no modo tradicional: non por casos, 
senón por declinacións; non por tempos, senón por conxugacións. 
-Na sintaxe se repasarán sempre que sexa necesario as estruturas da lingua do 
alumnado, partindo da estrutura latina, e facendo fincapé en todo aquilo que ofreza un 
uso diferente e a súa equivalencia non sexa facilmente deducible. As explicacións 
serán contrastivas, insistindo nas diferencias coa lingua do alumnado. 
-Respecto o vocabulario, non debe facerse uso neste primeiro curso do dicionario: a 
polisemia de determinados termos e a dificultade do seu manexo distrae do 
aprendizaxe nos primeiros momentos. No se lles esixirá de por si un aprendizaxe 
mínimo de vocabulario latino; este virá dado inconscientemente coa realización de 
exercicios de familias léxicas derivadas dunha raíz latina.  
-Os temas culturais poderán ser expostos polo profesor ou ben poderán ser preparados 
e expostos polos propios alumnos, para o que se lles facilitará os medios pertinentes: 
guión, bibliografía, fontes literarias e epigráficas, etc. Para o tratamento didáctico 
destes temas utilizaranse os medios audiovisuais e informáticos de que se dispoña. 
-Intentarase poñer en evidencia a relación deses contidos coa realidade cultural que 
rodea ao alumno. 

• Semipresencial 
Nos periodos de docencia presencial:  
Segundo o indicado no apartado anterior. 
Nos periodos de docencia a distancia: 
-As mesmas tarefas que na modalidade presencial, pero a través da Aula Virtual. O 
alumno deberá entrar na Aula Virtual no mesmo horario da clase presencial. As tarefas 
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solicitadas deberán estar entregadas a través da Aula Virtual ou do correo electrónico 
xusto antes do inicio da seguinte clase. 
-Anularanse as saídas e visitas culturais que estean previstas. 
-Disporán do correo electrónico do/a profesor/a, e do seu correo electrónico, para 
calquera dúbida ou consulta.  
-Para a avaliación, estarase ao que determinen as autoridades educativas. No caso de 
non poder realizar exame presencial, a nota será o resultado acumulado no traballo 
individual, na clase (presencial e non presencial), e a observación da actitude de 
traballo do alumno. 

• Non presencial 
As mesmas tarefas que na modalidade presencial, pero a través da Aula Virtual. O 
alumno deberá entrar na Aula Virtual no mesmo horario da clase presencial. As tarefas 
solicitadas deberán estar entregadas a través da Aula Virtual ou do correo electrónico 
xusto antes do inicio da seguinte clase. 
-Anularanse as saídas e visitas culturais que estean previstas. 
-Disporán do correo electrónico do/a profesor/a, e do seu correo electrónico, para 
calquera dúbida ou consulta. 
-Para a avaliación, estarase ao que determinen as autoridades educativas. No caso de 
non poder realizar exame presencial, a nota será o resultado acumulado no traballo 
individual, na clase (presencial e non presencial), e a observación da actitude de 
traballo do alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo acorde ao artigo 21 do capítulo IV relativo a avaliacións, promoción e titulación DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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