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 APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS DO CURSO 2019-2020. BLOQUES 1, 2, 3, 4, 5 E 6 
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe 

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

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. 

B3.5. Flexión verbal. 
LA1B3.7.1. Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, 
explica os trazos que permiten identificalas e define criterios para 
clasificalas. 

B4.6. Construcións de infinitivo e de 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. 

B4.6. Construcións de infinitivo e de participio 
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. 

B5.4. Mitoloxía e relixión. 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. 

B5.5. Arte romana. 
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. 

 PRESENTACIÓN MATERIA  
MATERIA LATÍN II CURSO  2º BACHARELATO 
CURSO ACADÉMICO 2020 - 2021 PROFESOR SUSANA MARÍA VEIGA ARES 
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B5.6. Obras públicas e urbanismo. 

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

B5.7. O exército 
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 

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

B1.1 Mantemento de elementos lingüísticos latinos nas linguas modernas: 
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. 

 
 CONTIDOS ACTUAIS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 2, 3, 4, 5 E 6 
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe 
B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares. 
(Substantivos da 1ª e 2ª declinación. Adxectivos da 1ª clase. A 3ª 
declinación: temas en consoante) 

LA2B2.1.1. Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que 
as distinguen. 
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. 
LA2B2.3.1. Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun 
texto latino, identifica correctamente os seus formantes e sinala o 
seu enunciado. 
LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e axudándose do dicionario 
calquera tipo de formas nominais e pronominais, declínaas e 

B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares. 
(A 3ª declinación: temas en –i e temas mixtos. Os adxectivos da 2ª clase. A 4ª 
e 5ª declinación) 
B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares. 
(Os pronomes. O adverbio. Os numerais. Graos do adxectivo: 
comparativo e superlativo. Os comparativos e superlativos irregulares) 
B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares. 
(O pronome relativo qui, quae, quod. O interrogativo. Os indefinidos) 
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B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares. 
(Repaso da morfoloxía nominal e pronominal nos textos a traducir) 

sinala o seu equivalente en galego e en castelán 
LA2B2.4.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e 
pronominal latina para realizar traducións e retroversións, 
axudándose do dicionario. 

B2.2 Morfoloxía verbal: verbos irregulares e defectivos. Formas nominais do 
verbo: xerundio, xerundivo e supino. Conxugación perifrástica. (As 
conxugacións regulares latinas. O paradigma verbal. Conxugación dos tempos 
do tema de presente e perfecto no modo indicativo e 
imperativo da voz activa. O verbo sum) 

LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e axudándose co dicionario 
calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e sinala o seu 
equivalente en galego e en castelán 
LA2B2.5.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal 
latina para realizar traducións e retroversións, axudándose do 
dicionario. 

B2.2 Morfoloxía verbal: verbos irregulares e defectivos. ( O modo 
subxuntivo) 
B2.2 Morfoloxía verbal: verbos irregulares e defectivos. ( Formación da voz 
pasiva nas conxugacións regulares latinas. Introdución os verbos 
depoñentes e irregulares) 
B2.2 Morfoloxía verbal: verbos irregulares e defectivos. (O verbo sum e os 
seus compostos) 
B2.2 Morfoloxía verbal: verbos irregulares e defectivos. (O infinitivo) 
B2.2 Morfoloxía verbal: verbos irregulares e defectivos. (O participio. 
Repaso da voz pasiva no tema de perfecto) 
B2.2 Morfoloxía verbal: verbos irregulares e defectivos. (Os verbos 
irregulares eo, fero e fio) 
B2.2 Morfoloxía verbal: verbos irregulares e defectivos. (Os verbos 
irregulares volo, nolo e malo) 
B2.2 Morfoloxía verbal: verbos irregulares e defectivos. Formas nominais 
do verbo: xerundio, xerundivo e supino. 
B2.2 Morfoloxía verbal: A Conxugación perifrástica activa e pasiva. 
B3.1 Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal. (Usos e 
funcións dos casos latinos) (Uso dos pronomes. Sintaxe do comparativo 
e superlativo) 

LA2B3.1.1. Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e 
pronominal dun texto para efectuar correctamente a súa 
tradución. 
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B3.1 Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal. (A 
concordancia do relativo co seu antecedente. O modo do verbo nas oracións 
de relativo. O relativo en función de demostrativo -o falso 
relativo-.Os adverbios relativos) 

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. 
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. 

B3.2 Tipos de oracións e construcións sintácticas. (A oración simple. A 
concordancia entre o suxeito e o verbo. Clasificación) (A oración 
pasiva.Construción da voz pasiva) 
B3.2 Tipos de oracións e construcións sintácticas.(Construcións especiais 
co verbo sum: sen atributo, con dativo, con dous dativos e con xenitivo) 
B3.2 Tipos de oracións e construcións sintácticas.(Oracións de infinitivo: 
concertada e non concertada. Construción persoal do infinitivo) 
B3.2 Tipos de oracións e construcións sintácticas.(Oracións interrogativas) 
B3.3 Oración composta: coordinación e subordinación. (A oración 
composta: xustaposición e coordinación. Tipos de oracións 
coordinadas: copulativas, adversativas, disxuntivas, causais e ilativas) 
B3.3 Oración composta: coordinación e subordinación. (Clasificación das 
oracións subordinadas) 
B3.3 Oración composta: coordinación e subordinación. (Proposicións 
subordinadas adxectivas ou de relativo)) 
B3.3 Oración composta: coordinación e subordinación. (Proposicións 
subordinadas substantivas ou completivas (I)) 
B3.3 Oración composta: coordinación e subordinación. (Proposicións 
subordinadas substantivas ou completivas (II)- Proposicións subordinadas 
substantivas introducidas por conxuncións. 
Interrogativas indirectas) 
B3.3 Oración composta: coordinación e subordinación. (A subordinación 
mediante conxuncións: valores de cum) 
B3.3 Oración composta: coordinación e subordinación. (A subordinación 
mediante conxuncións: valores de ut, ne e quod) 
B3.2 Tipos de oracións e construcións sintácticas. Usos da conxugación 
perifrástica. 
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B3.4 Construcións de infinitivo, participio, xerundio, xerundivo e supino. 
(Proposicións subordinadas substantivas de Infinitivo en función de 
obxecto directo e en función de suxeito) 
B3.4 Construcións de infinitivo, participio, xerundio, xerundivo e supino. 
Tradución dos participios.Construcións dos participios: Participio 
concertado e participio absoluto-ablativo absoluto) 
B3.4 Construcións de infinitivo, participio, xerundio, xerundivo e supino. 
B3.4 Construcións de infinitivo, participio, xerundio, xerundivo e supino. 
B3.3 Oración composta: coordinación e subordinación. (Consecutio 
temporum ou concordancia temporal. O estilo directo e o indirecto) 
B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: historiografía LA2B4.2.1. Describe as características esenciais dos xéneros 

literarios latinos, e identifica e sinala a súa presenza en textos 
propostos 
LA2B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras 
e outros aspectos 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. 
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. 
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. 

B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: Comedia. 
B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: Épica heroica: 
Virxilio. 
B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: Épica didáctica: 
Ovidio. 
B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: Lírica: “poetae novi”, 
Catulo. 
B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: Lírica: Horacio. 
B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: Oratoria: Cicerón. 

B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: Fábula. 

B5.1. Tradución e interpretación de textos latinos. LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e 
sintáctica de textos latinos para efectuar correctamente a súa 
tradución. 

B5.2. Comentario e análise histórica, lingüística e literaria de textos latinos 
orixinais. 
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B5.3. Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos 
traducidos. 

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. 
LA2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos para realizar 
comentarios lingüísticos, históricos e literarios de textos. 
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. 
LA2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de elementos formais o 
xénero e o propósito do texto. 

B5.4. Identificación das características formais dos textos. 

B6.1. Ampliación de vocabulario básico latino: 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 
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. 
LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñece o significado de 
palabras de léxico común e especializado do galego e do castelán. 
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. 
LA2B6.4.1. Recoñece e explica o significado dos helenismos e dos 
latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas 
en España, e explica o seu significado a partir do termo 
de orixe. 

B6.2. Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua. 
B6.3. Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á 
literaria. 

B6.4. Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe 
latina e grega. 

B6.1. Ampliación de vocabulario básico latino: 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 
LA2B6.2.1. Deduce o significado de palabras e expresións latinas 
non estudadas a partir do contexto, ou de palabras ou expresión 
da súa lingua ou doutras linguas que coñeza. 

B6.2. Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua. 
B6.3. Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á 
literaria. 
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B6.4. Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe 
latina e grega. 

LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñece o significado de 
palabras de léxico común e especializado do galego e do castelán. 
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. 
LA2B6.4.1. Recoñece e explica o significado dos helenismos e dos 
latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas 
en España, e explica o seu significado a partir do termo de orixe. 
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 CRITERIOS, ESTRATEXIAS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
A avaliación dos contidos será continua, é dicir, iranse acumulando progresivamente 
ao longo do curso, como é lóxico en calquera lingua.Está previsto facer varias probas 
escritas ao longo de cada avaliación, posto que só temos cincuenta minutos por sesión. 
Todas as probas terán un valor de dez puntos, pero serán ponderadas para a nota da 
avaliación así: 
- unha proba de tradución con cuestións de morfolóxicas e sintácticas (70%) 
- unha proba escrita sobre literatura latina (15%) 
- os topónimos e os latinismos propostos polo Grupo de traballo da GIUGA (10%) 
- a observación do traballo diario de aula (5%) 
Na primeira avaliación repasarase a morfosintaxe do curso anterior. A proba de 
tradución será un texto adaptado contará (50% da nota da avaliación); a probas sobre 
contidos morfolóxicos de repaso (25%), a proba de literatura (10%); a proba dos 
latinismos e toponimia (10%); o traballo diario da aula (5%). 
En canto sexa posible, farase o exame do mesmo xeito que na ABAU e cos mesmos 
criterios. Seguindo as pautas aprobadas polo Coordinador de Latín para a ABAU, o 
labor de tradución de coñecemento práctico da lingua latina considérase básico e non 
substituíble por ningún outro de estudos literarios, lingüísticos, histórico-culturais, etc. 
En consecuencia, dos 10 puntos posibles reservaranse 6 para a avaliación da 
tradución, as respostas ao temario contribuirán cun máximo de 4 puntos. 
Cada proba constará de: 
PARTE 1: TEXTOS (ata 6 puntos) 
1. Tradución dun fragmento dun texto latino da obra de Eutropio (opción A) ou da obra 
de Fedro (opción B). 
Haberá que traducir ao galego ou ao castelán o fragmento proposto, demostrando que 
se comprende correctamente o texto orixinal, que se recoñecen con exactitude o seu 
léxico e as súas estruturas gramaticais e que se é capaz de trasladar todo o seu contido 
de forma precisa e equivalente na lingua de destino. Soamente se pide a tradución 
correspondente. Poderase utilizar un dicionario de latín, incluíndo o apéndice 
gramatical que poida levar anexo ese dicionario como parte orixinal e inseparable do 
conxunto. 
PARTE 2: MORFOLOXÍA E SINTAXE (ata 1 punto: ata 0,5 cada pregunta) 
2. Análise morfolóxica das palabras dun fragmento sinalado no texto proposto para 
tradución. 
Haberá que identificar correctamente que clase de palabra é cada unha das unidades 
propostas e indicar os accidentes gramaticais de cada unha delas. 
3. Análise sintáctica dun fragmento sinalado no texto proposto para tradución. 
Haberá que explicar as estruturas sintácticas que haxa no fragmento e as funcións de 
cada un dos elementos que integran esas estruturas. 
Para as dúas preguntas admítese calquera método de análise que sexa correcto. 
PARTE 3: LITERATURA LATINA (ata 1,5 puntos) 
4. Descrición das características principais dos xéneros literarios latinos e explicación 
dos autores e das obras máis representativos. 
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Propoñeranse dúas preguntas e haberá que responder só a unha delas. 
Neste curso serán obxecto de avaliación exclusivamente os seguintes xéneros e 
autores: 
a) Teatro. Plauto 
b) Oratoria e retórica. Cicerón 
c) Historiografía. Livio 
d) Épica. Virxilio 
e) Lírica. Horacio 
PARTE 4: LATÍN ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES E LÉXICO (ata 1,5 puntos: ata 
0,75 cada pregunta) 
Haberá que responder soamente a dúas das tres preguntas propostas. Para as dúas 
últimas preguntas continuarase utilizando este curso a listaxe publicada na páxina web 
da CIUG para anos anteriores. 
5. Explicación de procedementos de derivación e composición produtivos en latín e dos 
seus resultados na lingua galega ou castelá. 
6. Explicación do significado de locucións ou expresións latinas e exemplificación en 
contextos adecuados. 
7. Comentario etimolóxico de topónimos. 
A cualificación de cada avaliación sairá de: 
• un 95% das probas escritas 
• un 5% corresponderá a observación do traballo diario de aula. 
Na primeira avaliación repasarase a morfosintaxe do curso anterior. A proba de 
tradución será un texto adaptado contará (50% da nota da avaliación); a probas sobre 
contidos morfolóxicos de repaso (25%), a proba de literatura (10%); a proba dos 
latinismos e toponimia (10%); o traballo diario da aula (5%). 
Se a nota media da avaliación ten un decimal de 0.5 ou superior, farase o redondeo á 
alza. 
Valoración do traballo na aula: 
a . Comportamento adecuado na aula: actitude de respecto cara os compañeiros e a 
profesora, non interrupción da marcha da clase e respecto ás normas de convivencia, 
asistencia a clase e puntualidade. 
b. Actitude ante a materia: interese pola aprendizaxe, participación na clase, 
realización no prazo previsto dos exercicios encomendados, atención e esforzo. 
Para poder establecer unha cualificación numérica destes aspectos, o alumno-a parte 
ao comezo da avaliación cunha cualificación de “10”. No noso caderno de notas 
rexistraremos como puntos negativos a ausencia de traballo na casa e na aula e o 
comportamento e actitude indebida. 
A valoración será a seguinte: 

Ningunha incidencia 10 ptos 
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1 Chamada de atención por 

comportamento improcedente. 

Falta de asistencia sen xustificar ou 

puntualidade. Actitude pasiva ( non realizar 

as tarefas encomendadas e/ou non participar 

nas actividades previstas). 

Falta do material. 

 

7.5 ptos 

2 Chamada de atención por 

comportamento improcedente. 

Falta de asistencia sen xustificar ou 

puntualidade. Actitude pasiva( non realizar 

as tarefas encomendadas e/ou non 

participar n as actividades previstas). 
Falta do material. 

 

5 ptos 

3 ou 4 Chamada de atención por 

comportamento improcedente. 

Falta de asistencia sen xustificar ou 

puntualidade. Actitude pasiva( non realizar as 

tarefas encomendadas e/ou non participar 

nas actividades previstas). 
Falta do material. 

 

2.5 ptos 

Máis de 4 
ou falta grave 

Chamada de atención por 

comportamento improcedente. 

Falta de asistencia sen xustificar ou 

puntualidade. Actitude pasiva( non realizar as 

tarefas encomendadas e/ou non participar 

nas actividades previstas). 

Falta do material. 

 

0 ptos 

Ao tratarse de avaliación continua, non se realizarán exames de recuperación. Tendo 
en conta o pequeno que é o grupo, poderase reforzar e recuperar mediante actividades 
axeitadas e individualizadas na aula. Por seguir o sistema de avaliación continua, o/a 
alumno/a recuperará automaticamente unha avaliación suspensa ao aprobar a 
seguinte. 
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, e posterior ao exame da 3ª Avaliación. Realizarase un exame escrito 
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do mesmo xeito que na ABAU, e cos mesmos criterios de corrección, sendo necesario 
obter unha nota mínima de 5 para superalo. Valorarase sobre 10.  
Os estándares mínimos esixidos para superar a materia de Latín II e que corresponden 
os seguintes contidos:  
- Dentro do Bloque 2. Morfoloxía: Flexión nominal e pronominal: substantivos, 
adxectivos e pronomes, e flexión verbal.  
- Do Bloque 3. Todos os estándares de Sintaxe.  
- Bloque 4. Literatura latina: evaluaranse todos os estándares dos contidos de 
literatura.  
- Así tamén os correspondentes o bloque 5. Textos. E por último,  
- Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria. 
 

 
 PROMOCIÓN 
Para superar a materia é imprescindible superar dúas das tres avaliacións, sendo 
unha delas a 3ª.  
O traballo de tradución é progresivo, polo tanto, o feito de acadar un aprobado na 
terceira avaliación en tradución recupera posibles suspensos anteriores da parte de 
tradución.  
A cualificación final é o resultado da nota media ponderada (sobre a cualificación 
real, non sobre a redondeada) das tres avaliacións, tendo en conta que as últimas 
teñen máis valor. O factor de ponderación será o seguinte:  
- 1ª avaliación: 10% da nota final.  
- 2ª avaliación: 20 % da nota final.  
- 3ªavaliación: 70% da nota final.  
Se a nota media final ten un decimal de 0.5 ou superior, farase o redondeo á alza.  
Os alumnos que sexan sorprendidos copiando nunha proba escrita, con calquera 
método, serán cualificados con unha puntuación de 0 e suspenderán a avaliación en 
curso por non facer media , podendo recuperala na proba final de xuño. No caso de 
ser na avaliación final, suspenderían a materia e terían que presentarse á proba 
extraordinaria de setembro. 
Coa lexislación vixente está previsto un exame extraordinario de setembro para o 
alumnado que non acade cualificación positiva na convocatoria de xuño.  
Na data de setembro que acorde o centro educativo realizarase un exame escrito do 
mesmo xeito que na ABAU, e cos mesmos criterios de corrección, sendo necesario 
obter unha nota mínima de 5 para superalo. Valorarase sobre 10.  
Cada proba constará de:  
PARTE 1: TEXTOS (ata 6 puntos)  
1. Tradución dun fragmento dun texto latino da obra de Eutropio (opción A) ou da 
obra de Fedro (opción B).  
Haberá que traducir ao galego ou ao castelán o fragmento proposto, demostrando 
que se comprende correctamente o texto orixinal, que se recoñecen con exactitude o 
seu léxico e as súas estruturas gramaticais e que se é capaz de trasladar todo o seu 
contido de forma precisa e equivalente na lingua de destino. Soamente se pide a 
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tradución correspondente. Poderase utilizar un dicionario de latín, incluíndo o 
apéndice gramatical que poida levar anexo ese dicionario como parte orixinal e 
inseparable do conxunto.  
PARTE 2: MORFOLOXÍA E SINTAXE (ata 1 punto: ata 0,5 cada pregunta)  
2. Análise morfolóxica das palabras dun fragmento sinalado no texto proposto para 
tradución.  
Haberá que identificar correctamente que clase de palabra é cada unha das unidades 
propostas e indicar os accidentes gramaticais de cada unha delas.  
3. Análise sintáctica dun fragmento sinalado no texto proposto para tradución.  
Haberá que explicar as estruturas sintácticas que haxa no fragmento e as funcións de 
cada un dos elementos que integran esas estruturas.  
Para as dúas preguntas admítese calquera método de análise que sexa correcto.  
PARTE 3: LITERATURA LATINA (ata 1,5 puntos)  
4. Descrición das características principais dos xéneros literarios latinos e explicación 
dos autores e das obras máis representativos.  
Propoñeranse dúas preguntas e haberá que responder só a unha delas.  
Neste curso serán obxecto de avaliación exclusivamente os seguintes xéneros e 
autores:  
a) Teatro. Plauto  
b) Oratoria e retórica. Cicerón  
c) Historiografía. Livio  
d) Épica. Virxilio  
e) Lírica. Horacio  
PARTE 4: LATÍN ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES E LÉXICO (ata 1,5 puntos: ata 
0,75 cada pregunta)  
Haberá que responder soamente a dúas das tres preguntas propostas. Para as dúas 
últimas preguntas continuarase utilizando este curso a listaxe publicada na páxina 
web da CIUG para anos anteriores.  
5. Explicación de procedementos de derivación e composición produtivos en latín e 
dos seus resultados na lingua galega ou castelá.  
6. Explicación do significado de locucións ou expresións latinas e exemplificación en 
contextos adecuados.  
7. Comentario etimolóxico de topónimos. 
Cualificación:  
PARTE 1: TEXTOS (ata 6 puntos)  
PARTE 2: MORFOLOXÍA E SINTAXE (ata 1 punto: ata 0,5 cada pregunta)  
PARTE 3: LITERATURA LATINA (ata 1,5 puntos)  
PARTE 4: LATÍN ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES E LÉXICO (ata 1,5 puntos: ata 
0,75 cada pregunta) 
O exame de setembro valorarase sobre 10; a nota para superar a materia será un 5.  
Se a nota media final ten un decimal de 0.5 ou superior, farase o redondeo á alza. 
En canto á recuperación de pendentes, este curso non hai alumnado nesta situación. 

 
 

 METODOLOXÍA 
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• Presencial 
A metodoloxía desta programación terá en conta o seguinte: 
 
• Carácter integral da materia que imparte: lingua e cultura están absolutamente 
imbricadas. 
 
• Gradación na selección dos contidos: do máis sinxelo ao máis complexo, do 
concreto ao abstracto. 
 
• Motivación: tratar en todo momento de provocar a motivación intrínseca. Isto 
contribuirá a aproveitar a bagaxe coa que os alumnos/as cheguen aos distintos cursos 
(se cursaron Cultura Clásica, as súas lecturas, as súas afeccións, etc). 
 
• Avaliación formativa: aprender dos erros, a perfección non existe por iso os erros 
serán indicativos e formativos. 
 
• Transversalidade: a través da cal se manifestarán no estudio do Latín os valores 
fundamentais que a educación intenta inculcar no alumnado. 
 
• Interdisciplinariedade: aproveitar en todo momento o estudio paralelo de Grego 
e Latín, e doutras materias como as linguas, a filosofía e as ciencias sociais, para facer 
comparación lingüística e cultural. 
 
• Utilización das T.I.C.: nesta altura parece xa fora de lugar manifestar que esta 
programación declárase aberta ó seu uso tanto para apoio das explicacións (ordenador 
con canón de video, pizarra electrónica, etc.) como para realizar actividades co 
alumnado na rede (procura de información, exercicios de reforzo, ampliación ou 
autoavaliación, etc.). En definitiva para informarse, aprender, comunicarse e para 
utilizar con sentido crítico, como recurso formativo, materiais de procedencia diversa. 
 
Organización do traballo na aula: 
Os aspectos máis importantes desta proposta se resumen no seguinte:  
- No currículo básico para bacharelato, segundo a LOMCE, persíguese 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.  
 
- Realizar un estudo previo necesario da morfoloxía antes de entrar nas técnicas de 
tradución.  
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- 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.  
 
Como elementos de motivación inicial, se propón a constatación dos coñecementos 
previos do alumnado respecto dos contidos da unidade, do seu interese e expectativas 
por medio de debates, cuestionarios, etc; e a utilización dos recursos de material 
complementario do que se dispoña: mapas, diapositivas, secuencias o películas 
relacionadas co tema, asistencia a representacións de teatro, viaxes a lugares 
arqueolóxicos do entorno, etc. En cada momento se ponderará cales son os recursos 
máis efectivos para a sensibilización dos contidos obxecto de traballo.  
A entrada a cada unha das unidades didácticas pódese facer dende o enfoque cultural, 
pola vía da lectura e comentario de textos traducidos o poñendo o acento no enfoque 
lingüístico e a través de textos en latín.  
 Os textos traducidos poden traballarse tras un guión informativo da temática da 
unidade presentado polo profesor o inseridos no fío da explicación teórica con que se 
queren ilustrar ou, simplemente, desembarcando neles para ir espertando no alumno 
recordos, preguntas, expectativas...O traballo sobre estes textos inclúe, de modo de 
asegurar dita lectura e a súa comprensión, e o mesmo tempo de analizar a visión dos 
historiadores, estimular a curiosidade sobre relatos antigos en relación coa vida actual 
e, en consecuencia, provocar a comparación e a opinión.  
 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.  
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 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, o alumno debe facer uso neste segundo curso do 
diccionario. Non 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. Isto aumenta considerablemente o coñecemento do propio 
léxico e a súa profundidade, que é uns dos obxectivos do estudio da derivación.  
 
 A versión literal á lingua de uso será total ou parcial segundo a complexidade do 
texto e o criterio do profesor.  
 
 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. Por mor da crise sanitaria, este curso traballarase con referencias 
indirectas (bibliografía técnica, cine, literatura, arte, etc.), reducindo ao mínimo as 
saídas culturais.  
 
 No Bacharelato e, como o propio Decreto aconsella, promoverase a participación do 
alumnado en pequenos traballos de investigación, coa orientación precisa para que 
poida acadar a capacidade de realizar un proxecto de investigación escolar de forma 
autónoma. 
 
A materia será impartida en castelán. 

• Semipresencial 
Durante os periodos presenciais: 
 Mesma dinámica que a indicada para a modalidade presencial. 
Durante os periodos non presenciais: 
-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. 
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-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. 
Preferentemente, a avaliación será sempre presencial. 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. 
Preferentemente, a avaliación será sempre presencial. No caso de non poder realizar 
exame presencial, e de xeito absolutamente excepcional (excepcionalidade derivada 
de que este é o curso final do Bacharelato, e preparatorio para as ABAU), 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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