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UNIDADE 1
Historia da lingua latina
ESQUEMA DA UNIDADE

HISTORIA DA LINGUA

1.- O latín, lingua indoeuropea
- Primeira xeración de linguas indoeuropeas
- Segunda xeración de linguas indoeuropeas
- Parentesco léxico das linguas indoeuropeas
2.- Evolución do latín
- Orixes e expansión
- O latín vulgar
- O latín literario
- Persistencia do latín
3.- As linguas románicas
- Orixe
- Os documentos máis antigos en lingua
románica: séculos IX-X
- Primeiras obras literarias: séculos X- XIII
- As linguas románicas hoxe.

LÉXICO

- Vocabulario románico comparado.

- A lingua vulgar
- Latín arcaico: canción relixiosa
( (séculos VII-VIa.C)
- Latín tardío
- Lingua romance: texto latino e fragmento das
Glosas Emilianenses (finais do século X)

TEXTOS

- A lingua culta
- Latín clásico: Poemas, Catulo (século I a.C)
- Latín medieval: Carmina Burana
(século XIII)
- Latín renacentista: Luís Vives (século XV)

OBXECTIVOS
•

Situar a lingua románica propia no conxunto das linguas de Europa, románicas
e non románicas, faladas no pasado e no presente.

•

Ser conscientes de que as linguas evolucionan: nacen, desenvólvense, algunhas
transfórmanse noutras novas, e outras, finalmente morren.

•

Aprender como e cando, a partir do latín que se falaba desde a época
romana, apareceron as linguas románicas dos diferentes reinos medievais
da Península.

•

Valorar a importancia da lingua latina como explicación do mapa lingüístico
de España e de parte de Europa.

CONTIDOS
Conceptos
1.- Historia da lingua.
-

O latín como lingua indoeuropea.

-

Linguas indoeuropeas de primeira xeración.

-

Linguas indoeuropeas de segunda xeración.

-

Parentesco léxico das linguas indoeuropeas.

-

Evolución da lingua latina: orixe, expansión, latín vulgar, latín literario e persistencia.

-

Orixe das linguas románicas

-

Documentos en lingua románica dos séculos IX-X.

-

Primeiras obras literarias (séculos X-XIII).

-

As linguas románicas na actualidade.

2.- Léxico.
-

Vocabulario románico comparado.

3.- Textos.
-

A lingua vulgar: latín arcaico, latín tardío e lingua romance.

-

A lingua culta: latín clásico, latín medieval e latín renacentista.

Procedementos, destrezas e habilidades
-

Realización das actividades de cada unha das epígrafes.

-

Elaboración de esquemas a partir dos datos proporcionados.

-

Procura e consulta de información en diversas fontes.

-

Localización en mapas das distintas áreas lingüísticas, especificamente as da familia
indoeuropea.

-

Comparación do léxico dalgunhas linguas indoeuropeas do grupo itálico, e entre estas
e as linguas doutros grupos como o xermánico.

-

Análise etimolóxica.

-

Lectura crítica de textos.

Actitudes
•

Interese por coñecer a orixe das linguas romances que se falan en España.

•

Curiosidade por comprender a evolución que experimentou a nosa lingua a partir
do latín.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Coñecer a orixe e as características da familia lingüística indoeuropea.

•

Identificar cada unha das linguas que forman os grupos da familia indoeuropea.

•

Diferenciar as linguas indoeuropeas de primeira e de segunda xeración.

•

Comparar o léxico das linguas indoeuropeas itálicas coas do grupo xermánico.

•

Aprender as etapas de evolución da lingua latina desde a súa orixe e expansión ata
a formación das linguas románicas.

•

Establecer semellanzas e diferenzas a partir dos vocabularios das linguas romances.

•

Identificar os aspectos fundamentais do latín vulgar e da lingua latina culta.

•

Afondar na herdanza lingüística do latín nas nosas linguas.

•

Utilizar o vocabulario específico da unidade.

UNIDADE 2
Introdución á fonética e á prosodia latinas

ESQUEMA DA UNIDADE

1.- FONÉTICA

2.- PROSODIA

1.- O sistema fonolóxico do latín
- Fonemas vocálicos
- Fonemas consonánticos
2.- O alfabeto latino
3.- A pronuncia latina

1- A sílaba
2- A cantidade silábica
3- O acento

OBXECTIVOS
•

Aprender o sistema fonolóxico latino, os fonemas vocálicos e os consonánticos.

•

Asumir a gran coincidencia que existe entre o latín e o castelán, e tamén
as pequenas diferenzas.

•

Adquirir a capacidade de ler correctamente un texto latino segundo a pronuncia
clásica.

•

Comprender o concepto de “cantidade” silábica, e entender a súa relevancia
na métrica poética e, sobre todo, en canto ao acento.

•

Constatar a identidade que existe entre o latín e o castelán en canto á pronuncia
e ao acento, de maneira que precisamente estes aspectos son os que nos facilitan
a aprendizaxe da lingua latina.

CONTIDOS
Conceptos
1.- Fonética
-

O sistema fonolóxico do latín.

-

Fonemas vocálicos.

-

Sistema vocálico latino.

-

Fonemas consonánticos.

-

Sistema consonántico latino.

-

O alfabeto latino.

-

A pronuncia latina.

-

Cambios do latín ao castelán.

-

As innovacións románicas das consoantes palatais, a desaparición das labiovelares,
os cambios de pronuncia.

2.- Prosodia
-

A sílaba.

-

Os ditongos.

-

A cantidade silábica.

-

O acento.

Procedementos, destrezas e habilidades
•

Realización das actividades de cada unha das epígrafes..

•

Práctica de lectura a partir de textos latinos propostos.

•

Aplicación das regras da prosodia latina.

•

Análise de evolución fonética desde o latín ao castelán.

•

Lectura crítica de textos históricos.

Actitudes
•

Interese pola fonética e a prosodia en xeral, e polas latinas en particular.

•

Curiosidade por identificar os cambios de pronuncia e acento que experimentou
o castelán a partir do latín.

•

Afán por afondar no coñecemento e por mellorar o uso da propia lingua.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Aprender as características fundamentais do sistema fonolóxico do latín.

•

Recoñecer a clasificación dos fonemas do sistema vocálico e do sistema consonántico
latinos.

•

Saber o alfabeto latino.

•

Identificar as peculiaridades da pronuncia latina.

•

Diferenciar a estrutura da sílaba en latín e os tipos de palabra segundo o acento.

•

Coñecer o concepto de cantidade silábica.

•

Comparar os aspectos que diferencian o acento latino do castelán.

•

Aprender os aspectos en que houbo variación: o i e u consonánticos, os cambios
no sistema consonántico (desaparición de labiovelares e os novos fonemas palatais)
e os cambios na representación gráfica dos fonemas consonánticos.

UNIDADE 3
Introdución á morfosintaxe latina

ESQUEMA DA UNIDADE
1.- SINTAXE

- A sintaxe latina
- Conceptos básicos
- As claves da sintaxe latina
- Estrutura oracional
- Orde das palabras
- Función das palabras
- O caso
- A declinación

2.- MORFOLOXÍA

1- A morfoloxía latina
- Estrutura das palabras
- Clasificación das palabras segundo a súa
estrutura
2- O sistema nominal
- Casos e declinacións
- Enunciado
- Morfemas
- Terminacións
- O xénero
3- O sistema verbal
- Sistema temporal-modal
- Estrutura das formas verbais
- Conxugacións
- Enunciado
- Clasificación dos verbos

OBXECTIVOS
•

Aprender os conceptos e termos básicos da gramática latina como caso, declinación,
tema, morfemas, desinencias, etc.

•

Dominar a clasificación de substantivos e verbos a partir dos enunciados.

•

Comprender as claves fundamentais que diferencian a lingua latina da lingua castelá,
en canto á expresión da función dos substantivos.

•

Adquirir a teoría e a terminoloxía básica de sintaxe e morfoloxía na explicación
das dúas linguas.

•

Asumir a gran coincidencia que existe entre o latín e o castelán, e tamén as pequenas
diferenzas.

•

Constatar o estreito parentesco que existe entre a lingua propia e a latina, en moitos
dos aspectos esenciais de sintaxe e morfoloxía.

CONTIDOS
Conceptos
1.- Sintaxe
-

Estrutura oracional.

-

Tipos de oracións.

-

Orde das palabras.

-

Función das palabras.

-

O caso.

-

A declinación.

2.- Morfoloxía
-

Estrutura das palabras.

-

Clasificación das palabras segundo a súa estrutura: variables e invariables.

-

O sistema nominal: casos e declinacións. Resto da declinación: os pronomes persoais
do castelán.

-

Enunciado.

-

Morfemas de caso e número. Xénero masculino e feminino.

-

Terminacións.

-

O sistema verbal.

-

Sistema temporal-modal. Modos persoais. Modos nominais.

-

Estrutura das formas verbais.

-

Conxugacións.

-

Enunciado.

-

Clasificación dos verbos. O tema de presente.

Procedementos, destrezas e habilidades
•

Aplicación de conceptos básicos de sintaxe: oración, sintagma, etc.

•

Práctica da análise e da descomposición morfolóxica en lexemas e morfemas.

•

Análise de formas nominais en relación á súa función.

•

Identificación da declinación a partir do enunciado.

•

Análise morfolóxica de verbos.

•

Identificación da conxugación verbal a partir do enunciado.

•

Realización das actividades de cada unha das epígrafes.

Actitudes
•

Curiosidade por coñecer as características morfosintácticas da lingua latina.

•

Interese por mellorar na análise morfosintáctica xeral xa que constitúe un principio
substancial no afondamento de calquera lingua.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Saber recoñecer os conceptos básicos: palabra, oración, sintagma, orde de palabras,
estrutura oracional, morfemas, lexema, tema e conxugación.

•

Recoñecer a función das palabras nunha oración.

•

Aprender o concepto gramatical latino de “caso” e “declinación”.

•

Identificar cada unha das funcións dos casos latinos.

•

Diferenciar os enunciados que determinan cada unha das declinacións.

•

Coñecer as peculiaridades latinas en canto ao xénero e ao número.

•

Diferenciar o lexema e os distintos morfemas nas estruturas morfolóxicas.

•

Comparar os aspectos que diferencian o sistema verbal latino da conxugación española.

•

Aprender o concepto de enunciado verbal que distingue as conxugacións latinas.

UNIDADE 4
A primeira declinación. As conxugacións latinas. A oración
simple
ESQUEMA DA UNIDADE
1.- MORFOLOXÍA

1- A primeira declinación. Temas en -a
- Paradigma
- Observacións
2- As conxugacións latinas
- Presente de indicativo de voz activa
- Observacións

2.- SINTAXE

1- A oración simple
- Oración transitiva
- Oración intransitiva
2- Concordancia entre o suxeito e o verbo

3.- LÉXICO

1- Etimoloxía e derivación
2- Cultismos e vulgarismos. Palabras
derivadas
3- Vogais
4- Expresións latinas

4.- TEXTO

- “A orixe de Roma” Conjuración
de Catilina, Salustio
- Comentario: Eneida, I, 1-7 de Virxilio
Desde la fundación de la ciudad, I, 1 de Tito
Livio

OBXECTIVOS
•

Aprender o paradigma dos temas en -a da primeira declinación latina.

•

Comprender as características dos substantivos e adxectivos da primeira declinación.

•

Dominar o concepto de tema de presente e recoñecer a configuración das catro
conxugacións latinas.

•

Coñecer a formación do presente de indicativo de voz activa en latín.

•

Recoñecer a estrutura dunha oración simple e distinguir as transitivas
das intransitivas.

•

Asumir a relevancia da concordancia entre o suxeito e o verbo.

•

Comprender as claves etimolóxicas da evolución da lingua latina ata converterse
en castelán.

•

Adquirir os conceptos de cultismo e de vulgarismo.

•

Constatar a través do léxico o estreito parentesco que existe entre a lingua propia
e a latina.

•

Adquirir o costume de recorrer a textos de autores antigos para coñecer mellor unha
lingua.

CONTIDOS
Conceptos
1.- Morfoloxía
-

A primeira declinación. Temas en -a.

-

Observacións e características da primeira declinación.

-

As conxugacións da lingua latina.

-

O presente de indicativo de voz activa.

-

Características do presente de indicativo.

2.- Sintaxe
-

A oración simple.

-

A oración transitiva.

-

A oración intransitiva.

-

Concordancia entre o suxeito e o verbo.

3.- Léxico
-

Etimoloxía e derivación.

-

Cultismos e vulgarismos.

-

Palabras derivadas.

-

Evolución das vogais latinas.

-

Expresións latinas.

4.- Textos
-

Conjuración de Catilina, Salustio.

-

Eneida, I, 1-7 de Virxilio.

-

Desde la fundación de la ciudad, I, 1 de Perico Livio.

Procedementos, destrezas e habilidades
•

Declinación de palabras da primeira declinación.

•

Aplicación de conceptos básicos de sintaxe: oración, sintagma, etc.

•

Análise morfolóxica e tradución de formas nominais da primeira declinación
en relación á súa función.

•

Identificación da declinación a partir de enunciados de distintas palabras.

•

Aplicación de conceptos básicos de función sintáctica.

•

Análise morfolóxica e tradución de formas verbais en presente de indicativo
de voz activa.

•

Identificación das conxugacións latinas a partir de enunciados verbais.

•

Tradución de oracións sinxelas similares ás das diferentes actividades.

•

Recoñecemento de cultismos, vulgarismos e palabras derivadas que se conservaron
en castelán desde a lingua latina.

•

Comprender as claves etimolóxicas da evolución da lingua latina ata converterse
en castelán.

•

Localización, análise e comparación de textos literarios como fontes do coñecemento
histórico.

•

Realización das actividades de cada unha das epígrafes.

Actitudes
•

Curiosidade por coñecer as características morfosintácticas da lingua latina.

•

Interese por mellorar na análise morfosintáctica xeral xa que constitúe un principio
substancial no afondamento de calquera lingua.

•

Afán por identificar os cambios e a evolución que experimentou a nosa lingua a partir
do latín.

•

Motivación por afondar no coñecemento e por mellorar o uso da propia lingua.

•

Motivación por achegarse á historia de Roma a través de autores clásicos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Aplicar conceptos básicos como: caso, desinencia persoal, concordancia, tema
e conxugación.

•

Recoñecer a primeira declinación a partir de enunciado dalgunhas palabras.

•

Analizar e traducir palabras da primeira declinación segundo o seu caso.

•

Identificar cada unha das conxugacións latinas a partir do enunciado verbal.

•

Coñecer as características que configuran o presente de indicativo da voz activa.

•

Aprender o concepto de concordancia.

•

Comparar os conceptos de cultismo, vulgarismo e palabra derivada que se
conservaron en castelán procedentes do latín.

•

Diferenciar os cambios etimolóxicos da evolución da lingua latina ata converterse
en castelán.

•

Comparar diversos textos de autores clásicos sobre a historia de Roma.

UNIDADE 5
A segunda declinación. O pretérito imperfecto de indicativo.
As funcións do acusativo
ESQUEMA DA UNIDADE
1.- MORFOLOXÍA

1- A segunda declinación. Temas en -o
- Xénero masculino. Paradigma
- Xénero neutro. Paradigma
2- O pretérito imperfecto de indicativo
- Paradigmas

2.- SINTAXE

- As funcións do acusativo
- As preposicións
- Preposicións de acusativo de uso frecuente

3.- LÉXICO

1- Etimoloxía e derivación: vogais
2- Expresións latinas

4.- TEXTO

- “Xenealoxía dos reis de Roma” Desde
la fundación de la ciudad, I, 3, 6, Tito Livio
- Comentario: Eneida, VI, 752-770 de Virxilio
Fastos, IV, 35-52 de Ovidio.

OBXECTIVOS
•

Aprender o paradigma dos temas en -o da segunda declinación latina.

•

Coñecer as características dos substantivos e adxectivos da segunda declinación.

•

Comprender os aspectos das formas de xénero neutro na segunda declinación.

•

Coñecer a formación do pretérito imperfecto de indicativo da voz activa en latín.

•

Recoñecer a versatilidade do caso acusativo como complemento directo e como
expresión de complementos circunstanciais.

•

Asumir a relevancia das preposicións tanto na lingua latina coma en castelán.

•

Comprender a evolución etimolóxica das vogais latinas cara ao castelán.

•

Constatar a través do léxico o estreito parentesco que existe entre a lingua propia
e a latina.

•

Adquirir o costume de recorrer a textos de autores antigos para coñecer mellor
a lingua latina e a historia de Roma.

CONTIDOS
Conceptos

1.- Morfoloxía
-

A segunda declinación. Temas en -o.

-

Observacións e características da segunda declinación.

-

Substantivos de xénero neutro na segunda declinación.

-

O pretérito imperfecto de indicativo de voz activa. Paradigmas.

2.- Sintaxe
-

As funcións do acusativo.

-

As preposicións.

-

Preposicións de acusativo de uso máis frecuente.

3.- Léxico
-

Etimoloxía e derivación: vogais.

-

Expresións latinas.

4.- Textos
-

Desde la fundación de la ciudad, I, 3, 6, Perico Livio

-

Eneida, VIN, 752-770 de Virxilio

-

Fastos, IV, 35-52 de Ovidio

Procedementos, destrezas e habilidades
•

Declinación de palabras da segunda declinación.

•

Análise morfolóxica e tradución de formas nominais da segunda declinación
en relación á súa función.

•

Identificación da declinación a partir de enunciados de distintas palabras.

•

Aplicación de conceptos básicos de función sintáctica.

•

Recoñecemento das formas neutras da segunda declinación.

•

Análise morfolóxica e tradución de formas verbais en pretérito imperfecto
de indicativo de voz activa.

•

Identificación das conxugacións latinas a partir de enunciados verbais.

•

Tradución de oracións sinxelas e análise das distintas funcións do acusativo.

•

Comprensión dos cambios etimolóxicos das vogais latinas na súa evolución do latín
ao castelán.

•

Realización das actividades de cada unha das epígrafes.

•

Localización, análise e comparación de textos literarios como fontes do coñecemento
histórico.

Actitudes
•

Curiosidade por coñecer as características morfosintácticas da lingua latina.

•

Interese por mellorar na análise morfosintáctica xeral xa que constitúe un principio
substancial no afondamento de calquera lingua.

•

Afán por identificar os cambios e a evolución que experimentou a nosa lingua a partir
do latín.

•

Motivación por afondar no coñecemento e por mellorar o uso da propia lingua.

•

Inclinación pola historia de Roma e motivación por achegarse a ela a través
de autores de primeira clase.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Recoñecer as palabras da segunda declinación a partir de enunciado.

•

Analizar e traducir palabras da segunda declinación segundo o seu caso.

•

Identificar os substantivos e adxectivos neutros da segunda declinación.

•

Aprender os paradigmas do pretérito imperfecto de indicativo de voz activa.

•

Coñecer as diferentes funcións do acusativo, como complemento directo e como
expresión de complementos circunstanciais, con e sen preposición.

•

Diferenciar os cambios etimolóxicos das vogais latinas na súa evolución.

•

Comparar diversos textos de autores clásicos sobre a historia de Roma.

UNIDADE 6
O adxectivo. O verbo sum. A oración copulativa.
ESQUEMA DA UNIDADE
1.- O adxectivo
1.- MORFOLOXÍA

2.- Adverbios de modo
3.- O verbo sum. Presente e pretérito
imperfecto de indicativo

1.- A oración copulativa
2.- SINTAXE

- Concordancia entre suxeito e atributo
2.- Os complementos do nome

3.- LÉXICO

4.- TEXTO

1.- Etimoloxía e derivación: os ditongos
2.- Expresións latinas

- “Nacemento de Rómulo e Remo”: Desde la
fundación de la ciudad, I, 3 de Perico Livio
- Comentario: Vidas paralelas, Rómulo
de Plutarco

5.- VOCABULARIO

OBXECTIVOS
•

Aprender o paradigma dos adxectivos da primeira clase.

•

Coñecer as características dos adxectivos e pronomes-adxectivos posesivos
da primeira clase.

•

Comprender a formación de adverbios de modo a partir dos adxectivos de primeira
clase.

•

Coñecer o presente e o pretérito imperfecto de indicativo de voz activa do verbo
sum.

•

Recoñecer os elementos que conforman a oración copulativa en latín.

•

Asumir a importancia da concordancia entre o suxeito e o atributo nas oracións
copulativas.

•

Comprender a función dos complementos do nome.

•

Aprender a evolución etimolóxica dos ditongos latinos cara ao castelán.

•

Constatar o parentesco que existe entre a lingua propia e a latina a través
de expresións latinas actuais.

•

Adquirir o costume de recorrer a textos de autores antigos para coñecer mellor
a lingua latina e a historia de Roma.

•

Adquirir o costume de expoñer a historicidade de personaxes e episodios recollidos
por historiadores antigos, e cuestionar o que hai neles de realidade e de lenda.

•

Valorar a axuda que pode supoñer o estudo da lingua latina para o mellor
coñecemento do castelán (sintaxe, vocabulario, ortografía incluso).

CONTIDOS
Conceptos
1.- Morfoloxía
-

Os adxectivos da primeira clase.

-

Os pronomes-adxectivos posesivos.

-

A formación dos adverbios de modo a partir dos adxectivos de primeira clase.

-

A formación do presente e do pretérito imperfecto de indicativo do verbo sum.

2.- Sintaxe
-

A oración copulativa. Concordancia entre o suxeito e atributo.

-

Os complementos do nome.

3.- Léxico
-

Etimoloxía e derivación: evolución dos ditongos.

-

Expresións latinas.

4.- Texto
-

Desde la fundación de la ciudad, I, 3 de Perico Livio.

-

Vidas paralelas, Rómulo de Plutarco.

Procedementos, destrezas e habilidades
•

Declinación de adxectivos da segunda clase.

•

Análise morfolóxica e tradución de adxectivos de segunda clase.

•

Identificación da declinación a partir de enunciados de adxectivos da segunda clase.

•

Aplicación de conceptos básicos de función sintáctica.

•

Recoñecemento de adverbios formados a partir de adxectivos.

•

Análise morfolóxica e tradución de formas do verbo sum en presente e en pretérito
imperfecto de indicativo da voz activa.

•

Práctica de conxugación verbal a partir de exercicios propostos.

•

Análise e tradución de oracións copulativas, tendo en conta a concordancia entre
o suxeito e o atributo.

•

Comprensión da evolución etimolóxica dos ditongos na súa evolución do latín ao
castelán.

•

Aplicación das regras de derivación do latín.

•

Realización das actividades de cada unha das epígrafes.

•

Localización, análise e comparación de textos literarios como fontes do coñecemento
histórico.

•

Lectura crítica de textos históricos.

Actitudes
•

Curiosidade por coñecer as características morfosintácticas da lingua latina.

•

Interese por mellorar na análise morfosintáctica xeral.

•

Afán por identificar os cambios e a evolución que experimentou a nosa lingua
a partir do latín.

•

Motivación por afondar no coñecemento e por mellorar o uso da propia lingua.

•

Inclinación pola historia de Roma e motivación por achegarse a ela a través
de autores clásicos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Identificar os adxectivos da primeira clase.

•

Recoñecer os adverbios de modo formados a partir de adxectivos da primeira clase.

•

Coñecer as características formais do presente e do pretérito imperfecto
de indicativo do verbo sum.

•

Asimilar a estrutura da oración copulativa e a importancia da concordancia entre
o suxeito e o atributo.

•

Afondar na gramática latina e avanzar na técnica da análise e a tradución
de textos.

•

Saber a evolución fonética dos ditongos latinos na súa evolución cara ao castelán.

•

Aprender os aspectos fundamentais das orixes de Roma diferenciando o histórico
do lendario.

UNIDADE 7
A terceira declinación. O tema de perfecto. As funcións
do dativo e do ablativo

ESQUEMA DA UNIDADE
1.- MORFOLOXÍA

1- A terceira declinación
- Temas en consoante. Paradigma
- Temas en oclusiva. Paradigma
- Temas en líquida (-l, -r), nasal (-n, -m)
e en fricativa (-s)
2- O tema de perfecto. Modo indicativo
- Pretérito perfecto de indicativo
- Pretérito pluscuamperfecto
- Futuro perfecto
- Evolución destes tempos ao castelán

2.- SINTAXE

- As funcións do dativo e do ablativo
- O dativo
- O verbo sum con dativo. Dativo posesivo
- O ablativo
- Preposicións de ablativo

3.- LÉXICO

1- Etimoloxía e derivación: consoantes
2- Expresións latinas

4.- TEXTO

- “Reinado de Numa Pompilio, segundo rei
de Roma”
Bellorum romanorum libri duo, de Floro
Comentario: La rama dorada de J.G.Frazer
Vidas paralelas, Numa Pompilio de Plutarco

OBXECTIVOS
•

Aprender a terceira declinación dos temas en consoante.

•

Coñecer as peculiaridades e variedade da terceira declinación.

•

Comprender os aspectos dos distintos temas en consoante e os seus paradigmas.

•

Coñecer a formación do tema de perfecto en latín.

•

Recoñecer as desinencias e os paradigmas do pretérito perfecto de indicativo.

•

Identificar as desinencias e os paradigmas do pretérito pluscuamperfecto e do futuro
perfecto de indicativo.

•

Comprender a evolución dos tempos verbais do tema de perfecto desde a lingua
latina ao castelán.

•

Aprender as funcións do caso dativo e do ablativo.

•

Comprender a evolución etimolóxica das consoantes latinas cara ao castelán.

•

Constatar a través do léxico o estreito parentesco que existe entre a lingua propia
e a latina.

•

Adquirir a técnica de análise e de tradución de textos en latín de autores clásicos.

CONTIDOS
Conceptos
1.- Morfoloxía
-

A terceira declinación.

-

Observacións e características da terceira declinación.

-

Temas en consoante. Terminacións.

-

Temas en oclusiva. Paradigmas.

-

Temas en líquida, nasal e fricativa.

-

O tema de perfecto. Modo indicativo.

-

Pretérito perfecto de indicativo. Desinencias e paradigmas.

-

Pretérito pluscuamperfecto. Paradigmas.

-

Futuro perfecto. Paradigmas.

-

Evolución dos tempos de perfecto cara ao castelán.

2.- Sintaxe
-

As funcións do dativo.

-

O verbo sum con dativo. O dativo posesivo.

-

O ablativo.

-

As preposicións de ablativo.

3.- Léxico
-

Etimoloxía e derivación: consoantes.

-

Expresións latinas.

4.- Textos
-

Bellorum romanorum libri duo, de Floro.

-

La rama dorada, de J.G. Frazer.

-

Vidas paralelas. Numa Pompilio, de Plutarco.

Procedementos, destrezas e habilidades
•

Declinación de palabras da terceira declinación.

•

Análise morfolóxica e tradución de formas nominais da terceira declinación
en relación á súa función.

•

Identificación da declinación a partir de enunciados de diferentes temas.

•

Recoñecemento dos distintos temas da declinación en consoante.

•

Identificación do tema de perfecto no sistema da conxugación latina.

•

Análise morfolóxica e tradución de formas verbais en pretérito perfecto,
pluscuamperfecto e futuro perfecto de indicativo da voz activa.

•

Tradución de oracións sinxelas e análise das distintas funcións do dativo
e do ablativo.

•

Comprensión dos cambios etimolóxicos das consoantes latinas na súa evolución
do latín ao castelán.

•

Realización das actividades de cada unha das epígrafes.

•

Análise e tradución de textos literarios en latín como medio para o coñecemento
da lingua latina.

Actitudes
•

Curiosidade por coñecer as características morfosintácticas da lingua latina.

•

Interese por mellorar na análise morfosintáctica xeral xa que constitúe un principio
substancial no afondamento de calquera lingua.

•

Afán por identificar os cambios e a evolución que experimentou a nosa lingua a partir
do latín.

•

Motivación por afondar no coñecemento e por mellorar o uso da propia lingua.

•

Interese polo proceso de análise e tradución de textos latinos clásicos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Recoñecer as palabras da terceira declinación a partir de enunciado.

•

Analizar e traducir palabras da terceira declinación segundo o seu caso.

•

Identificar os distintos temas en consoante da terceira declinación latina.

•

Distinguir o tema de perfecto no sistema da conxugación latina.

•

Aprender os paradigmas do pretérito perfecto, o pluscuamperfecto e o futuro
perfecto de indicativo de voz activa.

•

Coñecer as diferentes funcións do dativo e do ablativo, con e sen preposición.

•

Diferenciar os cambios etimolóxicos das consoantes latinas na súa evolución.

•

Analizar e traducir textos en latín de autores clásicos.

UNIDADE 8
A terceira declinación. O futuro imperfecto. Os complementos
de lugar
ESQUEMA DA UNIDADE
1.- MORFOLOXÍA

1.- A terceira declinación. Temas en -i
2.- Adxectivos da terceira declinación
- Adxectivos de tema en consoante
- Adxectivos de tema en -i
3.- Os adverbios de modo
4.- O futuro imperfecto de indicativo

2.- SINTAXE

- Os complementos circunstanciais de lugar
- Lugar “desde onde”
- Lugar “en onde”
- Lugar “cara á onde” ou dirección
- Lugar “por onde”

3.- LÉXICO

1.- Etimoloxía e derivación: as consoantes
en sílaba inicial
2.- Expresións latinas

4.- TEXTO

- “Os sucesores do rei Numa”: Breviario,
Eutropio
- Comentario: Acerca de la lengua latina de
Varrón e Acerca de la República de Cicerón

5.- VOCABULARIO

OBXECTIVOS
•

Aprender a simplificar e distinguir o fundamental do accesorio, a través do
recoñecemento da uniformidade da terceira declinación a pesar da súa variedade.

•

Aprender a terceira declinación dos temas en -i.

•

Coñecer as peculiaridades e variedade da terceira declinación.

•

Comprender os aspectos dos distintos temas en vogal e os seus paradigmas.

•

Recoñecer as desinencias e os paradigmas do futuro imperfecto de indicativo.

•

Identificar os adverbios de modo.

•

Aprender os distintos complementos circunstanciais de lugar.

•

Comprender a evolución etimolóxica das consoantes latinas en sílaba inicial cara
ao castelán.

•

Constatar a través do léxico o estreito parentesco que existe entre a lingua propia
e a latina.

•

Adquirir a técnica de análise e de tradución de textos en latín de autores clásicos.

CONTIDOS
Conceptos
1.- Morfoloxía
-

A terceira declinación: temas en -i.

-

Os adxectivos de tema en consoante e en -i, é dicir, a segunda clase de adxectivos.

-

A formación dos adverbios de modo a partir dos adxectivos de segunda clase.

-

A formación do futuro imperfecto de indicativo.

2.- Sintaxe
-

Os complementos circunstanciais de lugar.

3.- Léxico
-

Etimoloxía e derivación: as consoantes en sílaba inicial.

-

Expresións latinas.

4.- Texto
-

O rei Numa Pompilio a través de Eutropio.

-

Testemuños de Varrón e Cicerón sobre a Roma primitiva.

Procedementos, destrezas e habilidades
•

Identificación da terceira declinación a partir de enunciados de diferentes temas.

•

Recoñecemento dos distintos temas da declinación en vogal.

•

Identificación dos adxectivos de segunda clase.

•

Análise morfolóxica e tradución de formas verbais en futuro imperfecto.

•

Práctica de conxugación verbal a partir dos exercicios propostos.

•

Tradución de oracións e análise dos distintos complementos circunstanciais de lugar.

•

Comprensión e análise de cambios etimolóxicos das consoantes latinas na súa
evolución do latín ao castelán.

•

Realización das actividades de cada unha das epígrafes.

•

Análise e tradución de textos literarios en latín como medio para o coñecemento
da lingua latina.

•

Lectura crítica de textos históricos.

Actitudes
•

Afán de progresar no estudo da conxugación verbal e da declinación latina.

•

Curiosidade por coñecer as características morfosintácticas da lingua latina.

•

Interese por mellorar na análise morfosintáctica xeral xa que constitúe un principio
substancial no afondamento de calquera lingua.

•

Afán por identificar os cambios e a evolución que experimentou a nosa lingua a partir
do latín.

•

Motivación por afondar no coñecemento e por mellorar o uso da propia lingua.

•

Interese polo proceso de análise e de tradución de textos latinos clásicos.

•

Valorar a axuda que pode supoñer o estudo da lingua latina para o mellor
coñecemento do castelán.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Coñecer as características dos temas en -i da terceira declinación.

•

Identificar cada unha das terminacións dos adxectivos de tema en consoante
da terceira declinación.

•

Recoñecer as terminacións dos adxectivos de tema en -i.

•

Diferenciar as terminacións dos adverbios de modo que se forman a partir
de adxectivos.

•

Comparar os distintos paradigmas, morfemas modais e desinencias do futuro
imperfecto de indicativo latino.

•

Establecer semellanzas e diferenzas entre os diferentes complementos
circunstanciais de lugar.

•

Saber a evolución fonética das consoantes latinas en sílaba inicial e coñecer o
significado dalgunhas expresións latinas que se utilizan na actualidade a nivel culto.

•

Aprender os aspectos fundamentais das orixes de Roma diferenciando o histórico
do lendario.

•

Afondar na gramática latina e avanzar na técnica da análise e da tradución
de textos.

UNIDADE 9
A declinacións cuarta e quinta. O presente de imperativo.
O complemento predicativo
ESQUEMA DA UNIDADE
1.- MORFOLOXÍA

1.- A cuarta declinación. Temas en -u
2.- A quinta declinación. Temas en -e
3.- O presente de imperativo

2.- SINTAXE

1.- O complemento predicativo
2.- O vocativo. A exclamación

3.- LÉXICO

1.- Etimoloxía e derivación: as consoantes
en sílaba interior
2.- Expresións latinas
- “Os reis etruscos”: Breviario, Eutropio

4.- TEXTO

- Comentario: Acerca de la república
de Cicerón

5.- VOCABULARIO

OBXECTIVOS
•

Aprender as características que configuran a cuarta e a quinta declinación latinas.

•

Coñecer o caso especial da declinación de domus.

•

Comprender a formación de posibles sintagmas con res.

•

Identificar as desinencias e os paradigmas do presente de imperativo.

•

Recoñecer o valor do complemento predicativo na análise sintáctica.

•

Aprender as funcións do caso vocativo.

•

Comprender a evolución etimolóxica das consoantes latinas en sílaba interior.

•

Constatar a través das expresións latinas o parentesco que existe entre a lingua
propia e a latina.

•

Adquirir a técnica de análise e tradución textos en latín de autores clásicos.

•

Adquirir o costume de expoñer a historicidade de personaxes e episodios recollidos
por historiadores antigos, e cuestionar o que hai neles de realidade e de lenda.

•

Valorar a axuda que pode supoñer o estudo da lingua latina para o mellor
coñecemento do castelán (sintaxe, vocabulario, ortografía incluso).

CONTIDOS

Conceptos
1.- Morfoloxía
-

A cuarta declinación. Temas en -u.

-

A quinta declinación. Temas en -e.

-

A formación do presente de imperativo.

2.- Sintaxe
-

O complemento predicativo.

-

O vocativo. A exclamación.

3.- Léxico
-

Etimoloxía e derivación: as consoantes en sílaba interior.

-

Expresións latinas.

4.- Texto
-

Os reis etruscos, Breviario de Eutropio.

-

Acerca de la República, de Cicerón.

Procedementos, destrezas e habilidades
•

Análise morfolóxica e tradución de formas nominais da cuarta e da quinta declinación
en relación á súa función.

•

Identificación da declinación a partir de diferentes enunciados.

•

Recoñecemento do presente de imperativo latino.

•

Análise morfolóxica e tradución de formas verbais en imperativo de presente.

•

Tradución de oracións e análise das funcións do predicativo e do caso vocativo.

•

Análise dos cambios etimolóxicos das consoantes latinas na súa evolución do latín
ao castelán.

•

Realización das actividades de cada unha das epígrafes.

•

Análise e tradución de textos literarios en latín como medio para o coñecemento
da lingua latina.

Actitudes
•

Curiosidade por coñecer as características morfosintácticas da lingua latina.

•

Interese por mellorar na análise morfosintáctica xeral xa que constitúe un principio
substancial no afondamento de calquera lingua.

•

Afán por identificar os cambios e a evolución que experimentou a nosa lingua a partir
do latín.

•

Motivación por afondar no coñecemento e por mellorar o uso da propia lingua.

•

Interese polo proceso de análise e tradución de textos latinos clásicos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Coñecer as características da cuarta e a quinta declinación.

•

Diferenciar as desinencias do imperativo de presente en latín.

•

Identificar a función do complemento predicativo.

•

Recoñecer o valor do caso vocativo.

•

Saber a evolución fonética das consoantes latinas en sílaba interior.

•

Coñecer o significado dalgunhas expresións latinas que se utilizan na actualidade
a nivel culto.

•

Aprender os aspectos fundamentais das orixes de Roma diferenciando o histórico
do lendario.

•

Afondar na gramática latina e avanzar na técnica de análise e de tradución
de textos.

UNIDADE 10
As cinco declinacións. As formas nominais do verbo
ESQUEMA DA UNIDADE
1.- MORFOLOXÍA

1.- Recapitulación das cinco declinacións
2.- As formas nominais do verbo: participios
e infinitivos activos

2.- SINTAXE

1.- Construcións de participio: participio
concertado, participio absoluto
2.- Uso nominal do infinitivo

3.- LÉXICO

1.- Etimoloxía e derivación: as consoantes
en sílaba interior
2.- Expresións latinas

4.- TEXTO

- “Costumes dos antigos romanos”:
La conjuración de Catilina, C. Salustio
- Comentario: La conjuración de Catilina, 10
La guerra de Yugurta, 41

5.- VOCABULARIO

OBXECTIVOS
•

Repasar as terminacións de caso de cada unha das declinacións latinas.

•

Coñecer a formación dos participios de presente, pasado e futuro.

•

Aprender a formación dos infinitivos de presente, pasado e futuro.

•

Comprender as construcións sintácticas de participio e de infinitivo.

•

Recoñecer a evolución etimolóxica das consoantes sonoras latinas en posición
intervocálica.

•

Identificar na propia lingua expresións latinas con forma nominal.

•

Adquirir a técnica de análise e de tradución de textos en latín de autores clásicos.

•

Coñecer a historia de Roma a través de textos clásicos.

•

Adquirir o costume de expoñer a historicidade de personaxes e episodios recollidos
por historiadores antigos.

CONTIDOS
Conceptos
1.- Morfoloxía
-

Recapitulación das cinco declinacións.

-

As formas nominais do verbo: participios.

-

As formas nominais do verbo: infinitivos.

2.- Sintaxe
-

Construcións de participio: participio concertado, participio absoluto.

-

Uso nominal do infinitivo.

3.- Léxico
-

Etimoloxía e derivación: as consoantes sonoras en sílaba interior.

-

Expresións latinas.

4.- Texto
-

La conjuración de Catilina, de Salustio.

-

La conjuración de Catilina,10, de Salustio.

-

La guerra de Yugurta,41, de Salustio.

Procedementos, destrezas e habilidades
•

Declinación de formas nominais das cinco declinacións.

•

Análise morfolóxica e tradución de substantivos e adxectivos das cinco declinacións.

•

Identificación da declinación a partir de enunciados de diferentes temas.

•

Recoñecemento dos distintos temas das cinco declinacións.

•

Identificación dos elementos que forman os participios latinos.

•

Identificación dos elementos que forman os infinitivos latinos.

•

Análise morfolóxica e tradución dos tres tipos de participios e infinitivos.

•

Tradución e análise das distintas construcións de participio e das construcións
de infinitivo.

•

Comprensión dos cambios que se produciron nas consoantes sonoras en posición
intervocálica.

•

Realización das actividades de cada unha das epígrafes.

•

Análise e tradución de textos literarios en latín como medio para o coñecemento
da lingua latina.

Actitudes
•

Curiosidade por coñecer as características morfosintácticas da lingua latina.

•

Interese por mellorar na análise morfosintáctica xeral xa que constitúe un principio
substancial no afondamento de calquera lingua.

•

Afán por identificar os cambios e a evolución que experimentou a nosa lingua a partir
do latín.

•

Motivación por afondar no coñecemento e por mellorar o uso da propia lingua.

•

Interese polo proceso de análise e de tradución de textos latinos clásicos.

•

Valorar a axuda que pode supoñer o estudo da lingua latina para o mellor
coñecemento do castelán (sintaxe, vocabulario, ortografía incluso).

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Recoñecer a declinación de diversas formas nominais a partir de enunciado.

•

Analizar e traducir palabras das cinco declinacións latinas.

•

Aprender a formación dos participios latinos.

•

Asimilar a formación dos infinitivos latinos.

•

Coñecer as diferentes construcións sintácticas de participios e infinitivos.

•

Identificar os cambios etimolóxicos das consoantes sonoras latinas en posición
intervocálica.

•

Analizar e traducir textos en latín de autores clásicos.

UNIDADE 11
Os pronomes personais. O subxuntivo. As oracións compostas

ESQUEMA DA UNIDADE
1.- MORFOLOXÍA

1.- Os pronomes
2.- Os pronomes persoais
3.- O presente de subxuntivo
4.- O pretérito imperfecto de subxuntivo

2.- SINTAXE

1.- A oración composta
2.- As oracións coordinadas

3.- LÉXICO

1.- Etimoloxía e derivación. Grupos
de consoantes
2.- Expresións latinas

4.- TEXTO

- Aníbal protagoniza a segunda guerra
púnica: Vida de Aníbal, Nepote
- Comentario: Hechos y devanditos
memorables, (IX,3) Valerio Máximo

5.- VOCABULARIO

OBXECTIVOS
•

Aprender a formación dos pronomes persoais.

•

Comprender a evolución dos pronomes persoais ao castelán.

•

Coñecer os paradigmas e os sufixos temporais-modais que caracterizan o presente
de subxuntivo.

•

Coñecer os paradigmas e os sufixos temporais-modais que caracterizan o pretérito
imperfecto de subxuntivo.

•

Comprender os aspectos que configuran as oracións compostas.

•

Aprender as diferenzas dos distintos tipos de oracións coordinadas.

•

Recoñecer a evolución fonética dos grupos de consoantes latinas.

•

Identificar na propia lingua expresións latinas.

•

Adquirir a técnica de análise e tradución textos en latín de autores clásicos.

•

Coñecer a historia de Roma a través de textos clásicos.

•

Adquirir o costume de expoñer a historicidade de personaxes e episodios recollidos
por historiadores antigos.

CONTIDOS
Conceptos
1.- Morfoloxía
-

Os pronomes persoais.

-

O presente de subxuntivo.

-

O pretérito imperfecto de subxuntivo.

2.- Sintaxe
-

A oración composta.

-

As oracións coordinadas.

3.- Léxico
-

Etimoloxía e derivación. Grupos de consoantes.

-

Expresións latinas.

4.- Texto
-

Vida de Aníbal, de Nepote.

-

Feitos e devanditos memorables (IX, 3), de Valerio Máximo.

Procedementos, destrezas e habilidades
•

Declinación de pronomes persoais.

•

Análise morfolóxica e tradución dos pronomes persoais latinos.

•

Recoñecemento dos pronomes persoais latinos na súa evolución ao castelán.

•

Identificación dos elementos que forman o presente de subxuntivo.

•

Identificación dos elementos que forman o imperfecto de subxuntivo.

•

Análise morfolóxica e tradución de formas verbais en modo subxuntivo.

•

Tradución e análise de oracións coordinadas sinxelas.

•

Comprensión dos cambios que se produciron nos grupos consonánticos latinos.

•

Realización das actividades de cada unha das epígrafes.

•

Análise e tradución de textos literarios en latín como medio para o coñecemento
da lingua latina.

Actitudes
•

Curiosidade por coñecer as características morfosintácticas da lingua latina.

•

Interese por mellorar na análise morfosintáctica xeral xa que constitúe un principio
substancial no afondamento de calquera lingua.

•

Afán por identificar os cambios e a evolución que experimentou a nosa lingua a partir
do latín.

•

Motivación por afondar no coñecemento e por mellorar o uso da propia lingua.

•

Interese polo proceso de análise e de tradución de textos latinos clásicos.

•

Valorar a axuda que pode supoñer o estudo da lingua latina para o mellor
coñecemento do castelán (sintaxe, vocabulario, ortografía incluso).

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Recoñecer a declinación dos pronomes persoais.

•

Analizar e traducir os pronomes persoais latinos.

•

Asimilar a evolución dos pronomes persoais do latín cara ao castelán.

•

Aprender a formación do presente de subxuntivo.

•

Aprender a formación do pretérito imperfecto de subxuntivo.

•

Coñecer as oracións compostas coordinadas latinas.

•

Identificar os cambios fonéticos dos grupos consonánticos latinos.

•

Analizar e traducir textos en latín de autores clásicos.

UNIDADE 12
Pronomes relativos e interrogativos. O subxuntivo II.
As subordinadas adxectivas
ESQUEMA DA UNIDADE
1.- MORFOLOXÍA

1- O pronome relativo
2- O pronome-adxectivo interrogativo-indefinido
3- O pretérito perfecto e pluscuamperfecto
de subxuntivo
4- As formas persoais do verbo.
Recapitulación

2.- SINTAXE

1- As oracións subordinadas. Clasificación
2- As oracións adxectivas ou de relativo

3.- LÉXICO

1- Etimoloxía e derivación: grupos
de consoantes
2- Expresións latinas

4.- TEXTO

- “Retrato de Catilina”: Conjuración
de Catilina, V, de Salustio
- Comentario: Vidas paralelas. Cicerón,
de Plutarco, Vida de los doce césares. Julio
César de Suetonio

OBXECTIVOS
•

Aprender a formación do pronome relativo.

•

Comprender a diferenza entre o pronome-adxectivo interrogativo e o indefinido
en latín.

•

Coñecer os paradigmas e os sufixos temporais-modais que caracterizan o pretérito
perfecto de subxuntivo.

•

Coñecer os paradigmas e os sufixos temporais-modais que caracterizan o pretérito
pluscuamperfecto de subxuntivo.

•

Repasar os morfemas temporais-modais e as desinencias das formas persoais
do verbo.

•

Recoñecer os aspectos que configuran as oracións compostas.

•

Aprender a estrutura das oracións adxectivas ou de relativo.

•

Recoñecer a evolución fonética dos grupos de consoantes latinas.

•

Identificar na propia lingua expresións latinas.

•

Adquirir a técnica de análise e de tradución de textos en latín de autores clásicos.

•

Coñecer a historia de Roma a través de textos clásicos.

•

Adquirir o costume de expoñer a historicidade de personaxes e episodios recollidos
por historiadores antigos.

CONTIDOS
Conceptos
1.- Morfoloxía
-

O pronome relativo.

-

O pronome-adxectivo interrogativo-indefinido.

-

O pretérito perfecto de subxuntivo.

-

O pretérito pluscuamperfecto de subxuntivo.

-

As formas persoais do verbo. Recapitulación.

2.- Sintaxe
-

As oracións subordinadas. Clasificación.

-

As oracións adxectivas ou de relativo.

3.- Léxico
-

Etimoloxía e derivación: grupos de consoantes.

-

Expresións latinas.

4.- Textos
-

Conjuración de Catilina, V, de Salustio.

-

Vidas paralelas. Cicerón, de Plutarco.

-

Vida de los doce césares. Julio César, de Suetonio.

Procedementos, destrezas e habilidades
•

Análise e tradución de textos literarios en latín como medio para o coñecemento
da lingua latina.

Actitudes
•

Curiosidade por coñecer as características morfosintácticas da lingua latina.

•

Interese por mellorar na análise morfosintáctica xeral xa que constitúe un principio
substancial no afondamento de calquera lingua.

•

Afán por identificar os cambios e a evolución que experimentou a nosa lingua a partir
do latín.

•

Motivación por afondar no coñecemento e por mellorar o uso da propia lingua.

•

Interese polo proceso de análise e de tradución de textos latinos clásicos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Recoñecer a declinación do pronome relativo.

•

Analizar e traducir os pronomes relativos latinos.

•

Asimilar a diferenza entre o pronome-adxectivo e o interrogativo-indefinido.

•

Recoñecer os morfemas temporais-modais e as desinencias das formas persoais
do verbo.

•

Aprender a formación do perfecto de subxuntivo.

•

Aprender a formación do pretérito pluscuamperfecto de subxuntivo.

•

Coñecer as oracións adxectivas ou de relativo latinas.

•

Identificar os cambios fonéticos dos grupos consonánticos latinos.

•

Analizar e traducir textos en latín de autores clásicos.

UNIDADE 13
Os demostrativos. A voz pasiva. As subordinadas adverbiais
ESQUEMA DA UNIDADE
1.- MORFOLOXÍA

1- Os pronomes e adxectivos demostrativos
2- A voz pasiva

2.- SINTAXE

1- Oracións subordinadas adverbiais: causais,
temporais e finais

3.- LÉXICO

1- Etimoloxía e derivación: grupos
de consoantes
2- Expresións latinas

4.- TEXTO

- “Descrición de Hispania”: Historias, LIV
de Justino
- Comentario: Geografía, de Estrabón

OBXECTIVOS
•

Aprender a formación dos pronomes-adxectivos demostrativos.

•

Comprender o valor dos demostrativos en latín.

•

Coñecer as características morfolóxicas dos tempos do tema de presente na voz
pasiva latina.

•

Coñecer as características perifrásticas dos tempos do tema de perfecto na voz
pasiva.

•

Comprender a evolución e a tradución dos tempos pasivos latinos en castelán.

•

Recoñecer os elementos das oracións subordinadas adverbiais: causais, temporais
e finais.

•

Recoñecer a evolución fonética dos grupos de consoantes latinas.

•

Identificar na propia lingua expresións latinas.

•

Adquirir a técnica de análise e tradución textos en latín de autores clásicos.

•

Coñecer a Hispania romana a través de textos clásicos.

•

Adquirir o costume de expoñer a historicidade de personaxes e episodios recollidos
por historiadores antigos.

CONTIDOS
Conceptos
1.- Morfoloxía
-

O pronome-adxectivo demostrativo hic, hac, hoc.

-

O pronome-adxectivo demostrativo iste, ista, istud.

-

O pronome-adxectivo demostrativo ille, illa, illud.

-

Valor dos demostrativos.

-

A voz pasiva: tempos do tema de presente.

-

A voz pasiva: tempos do tema de perfecto.

-

Evolución e tradución dos tempos de pasiva en castelán.

2.- Sintaxe
-

As oracións subordinadas: causais, temporais e finais.

3.- Léxico
-

Etimoloxía e derivación: grupos de consoantes.

-

Expresións latinas.

4.- Textos
-

Historias, LIV, de Justino.

-

Geografía, de Estrabón.

Procedementos, destrezas e habilidades
•

Declinación dos pronomes-adxectivos demostrativos latinos.

•

Análise morfolóxica e tradución dos pronomes-adxectivos demostrativos.

•

Recoñecemento do valor dos pronomes-adxectivos demostrativos.

•

Identificación dos elementos morfolóxicos que caracterizan os tempos do tema
de perfecto en pasiva.

•

Identificación da formación perisfrástica que caracteriza os tempos do tema
de perfecto en pasiva.

•

Análise morfolóxica e tradución de temas verbais en pasiva.

•

Tradución e análise de oracións subordinadas adverbiais causais, temporais e finais.

•

Comprensión dos cambios que se produciron nos grupos consonánticos latinos.

•

Realización das actividades de cada unha das epígrafes.

•

Análise e tradución de textos literarios en latín como medio para o coñecemento
da lingua latina.

Actitudes
•

Curiosidade por coñecer as características morfosintácticas da lingua latina.

•

Interese por mellorar na análise morfosintáctica xeral xa que constitúe un principio
substancial no afondamento de calquera lingua.

•

Afán por identificar os cambios e a evolución que experimentou a nosa lingua a partir
do latín.

•

Motivación por afondar no coñecemento e por mellorar o uso da propia lingua.

•

Interese polo proceso de análise e tradución de textos latinos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Recoñecer a declinación dos pronomes-adxectivos demostrativos.

•

Analizar e traducir os pronomes-adxectivos demostrativos.

•

Asimilar os valores dos pronomes-adxectivos demostrativos.

•

Recoñecer os aspectos formais que caracterizan a voz pasiva latina.

•

Aprender a formación dos tempos do tema de presente en voz pasiva.

•

Aprender a formación dos tempos do tema de perfecto en voz pasiva.

•

Coñecer as oracións subordinadas latinas: causais, temporais e finais.

•

Identificar os cambios fonéticos dos grupos consonánticos latinos.

•

Analizar e traducir textos en latín de autores clásicos.

UNIDADE 14
Os demostrativos II. Os verbos deponentes. As subordinadas
adverbiais II
ESQUEMA DA UNIDADE
1.- MORFOLOXÍA

1- O demostrativo anafórico
2- Os demostrativos enfáticos
3- Evolución ao castelán dos demostrativos
4- Os verbos deponentes

2.- SINTAXE

- Oracións subordinadas adverbiais (II):
concesivas, condicionais, consecutivas,
comparativas

3.- LÉXICO

1- Etimoloxía e derivación: grupos
de consoantes (continuación)
2- Expresións latinas

4.- TEXTO

- Octavio recibe o título de “Augusto e pai
da patria”: Res gestae de Augusto
- Comentario: Anales, de Cornelio Tácito

OBXECTIVOS
•

Aprender a formación e o uso do pronome anafórico en latín.

•

Comprender o valor dos demostrativos enfáticos.

•

Coñecer a evolución dos demostrativos ao castelán.

•

Comprender as características dos verbos deponentes.

•

Recoñecer os elementos das oracións subordinadas adverbiais: concesivas,
condicinais, consecutivas, comparativas.

•

Recoñecer a evolución fonética dos grupos de consoantes latinas.

•

Identificar na propia lingua expresións latinas.

•

Adquirir a técnica de análise e de tradución de textos en latín de autores clásicos.

•

Coñecer a historia de Roma a través de textos clásicos.

•

Adquirir o costume de expoñer a historicidade de personaxes e episodios recollidos
por historiadores antigos.

CONTIDOS
Conceptos

1.- Morfoloxía
-

O demostrativo anafórico.

-

Os demostrativos enfáticos.

-

Evolución ao castelán dos demostrativos.

-

Os verbos deponentes.

2.- Sintaxe
-

As oracións subordinadas: concesivas, condicionais, consecutivas, comparativas.

3.- Léxico
-

Etimoloxía e derivación: grupos de consoantes.

-

Expresións latinas.

4.- Textos
-

Res gestae, de Augusto.

-

Anales, de Cornelio Tácito.

Procedementos, destrezas e habilidades
•

Declinación de demostrativos anafóricos e demostrativos enfáticos.

•

Análise morfolóxica e tradución de demostrativos anafóricos e enfáticos.

•

Análise e tradución de textos literarios en latín como medio para
o coñecemento da lingua latina.

Actitudes
•

Curiosidade por coñecer as características morfosintácticas da lingua latina.

•

Interese por mellorar na análise morfosintáctica xeral xa que constitúe un principio
substancial no afondamento de calquera lingua.

•

Afán por identificar os cambios e a evolución que experimentou a nosa lingua a partir
do latín.

•

Motivación por afondar no coñecemento e por mellorar o uso da propia lingua.

•

Interese polo proceso de análise e de tradución de textos latinos clásicos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Recoñecer a declinación dos demostrativos anafóricos e enfáticos en latín.

•

Analizar e traducir demostrativos anafóricos e enfáticos.

•

Asimilar a evolución ao castelán dos demostrativos.

•

Aprender os aspectos formais que caracterizan os verbos deponentes.

•

Coñecer as oracións subordinadas latinas: concesivas, condicionais, consecutivas,
comparativas.

•

Identificar os cambios fonéticos dos grupos consonánticos latinos.

•

Recoñecer expresións latinas no léxico castelán.

•

Analizar e traducir textos en latín de autores clásicos.

UNIDADE 15
Os numerais. Oracións completivas e interrogativas
ESQUEMA DA UNIDADE
1.- MORFOLOXÍA

- Os numerais

2.- SINTAXE

1- Oracións completivas con conxuncións
2- Interrogativas indirectas

3.- LÉXICO

1- Etimoloxía e derivación: grupos
de consoantes máis e breve ante vogal.
2- Expresións latinas

4.- TEXTO

- Adriano sucede a Trajano, ambos os
emperadores de orixe hispana: Breviarium,
de Eutropio
- Comentario: Ás ruínas de Itálica,
de Rodrigo Caro

OBXECTIVOS
•

Aprender a formación dos numerais ordinais e dos cardinais en latín.

•

Comprender o valor dos numerais latinos.

•

Comprender as características das oracións completivas con conxuncións.

•

Recoñecer os elementos das interrogativas indirectas.

•

Recoñecer a evolución fonética dos grupos de consoantes.

•

Identificar na propia lingua expresións latinas.

•

Adquirir a técnica de análise e de tradución de textos en latín de autores clásicos.

•

Coñecer a historia de Roma a través de textos clásicos.

•

Adquirir o costume de expoñer a historicidade de personaxes e de episodios recollidos
por historiadores antigos.

CONTIDOS
Conceptos
1.- Morfoloxía
-

Os numerais

-

Numerais cardinais

-

Numerais ordinais

2.- Sintaxe
-

As oracións completivas con conxuncións.

-

As oracións interrogativas indirectas.

3.- Léxico
-

Etimoloxía e derivación: grupos de consoante máis e breve ante vogal.

-

Expresións latinas.

4.- Textos
-

Breviarium, de Eutropio.

-

A las ruínas de Itálica, de Rodrigo Caro.

Procedementos, destrezas e habilidades
•

Declinación de numerais ordinais e cardinais.

•

Análise morfolóxica e tradución de numerais latinos.

•

Recoñecemento do valor dos numerais ordinais e cardinais.

•

Comprensión das oracións completivas con conxuncións.

•

Identificación dos elementos das oracións interrogativas indirectas.

•

Tradución e análise de oracións completivas e de interrogativas indirectas.

•

Comprensión dos cambios que se produciron nos grupos consonánticos latinos.

•

Identificación de expresións latinas no léxico actual da lingua castelá.

•

Realización das actividades de cada unha as epígrafes.

•

Análise e tradución de textos literarios en latín como medio para
o coñecemento da lingua latina.

Actitudes
•

Curiosidade por coñecer as características morfosintácticas da lingua latina.

•

Interese por mellorar na análise morfosintáctica xeral xa que constitúe un principio
substancial no afondamento de calquera lingua.

•

Afán por identificar os cambios e a evolución que experimentou a nosa lingua a partir
do latín.

•

Motivación por afondar no coñecemento e por mellorar o uso da propia lingua.

•

Interese polo proceso de análise e de tradución de textos latinos clásicos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Recoñecer a declinación dos numerais ordinais e dos cardinais.

•

Analizar e traducir numerais cardinais e ordinais.

•

Aprender os aspectos formais que caracterizan as oracións completivas
con conxuncións.

•

Coñecer os elementos que forman as interrogativas indirectas.

•

Identificar os cambios fonéticos dos grupos consonánticos latinos.

•

Recoñecer expresións latinas no léxico castelán.

•

Analizar e traducir textos en latín de autores clásicos.

UNIDADE 16
Historia de Roma
ESQUEMA DA UNIDADE
1.- INTRODUCIÓN

1- Historia interna e historia externa
2- Etapas da historia de Roma
3- Expansión do Imperio Romano: fases

2.- MONARQUÍA

1- A tradición: historia interna
2- A tradición: historia externa
3- A realidade histórica

3.- REPÚBLICA

1- Historia interna: o sistema político
2- Historia externa: da urbe ao orbe

4.- IMPERIO

1- Historia interna: réximes políticos
2- Historia externa: do apoxeo ás crises

OBXECTIVOS
•

Aprender as etapas fundamentais en que se divide a historia de Roma.

•

Identificar os aspectos peculiares dos períodos latino-sabino e etrusco.

•

Comprender as institucións políticas máis importantes que rexían Roma, así como
o seu proceso de evolución.

•

Recoñecer os elementos diferenciadores entre o sistema da República e o Imperio.

•

Coñecer a formación progresiva do Imperio Romano, desde a súa orixe ata
a fragmentación definitiva da súa parte Occidental.

•

Comprender a estreita relación que existe e a repercusión entre os acontecementos
internos e os externos.

•

Coñecer a historia de Roma a través de textos clásicos.

•

Adquirir o costume de expoñer a historicidade de personaxes e de episodios recollidos
por historiadores antigos.

CONTIDOS
Conceptos
1.- Introdución
-

Historia interna e historia externa.

-

Etapas da historia de Roma.

-

Expansión do Imperio Romano: fases.

2.- Monarquía
-

A tradición: historia interna.

-

A tradición: historia externa.

-

A realidade histórica.

3.- República
-

Historia interna: o sistema político.

-

Historia externa: da urbe ao orbe.

4.- Imperio
-

Historia interna: réximes políticos.

-

Historia externa: do apoxeo á crise.

Procedementos, destrezas e habilidades
•

Realización de mapas e de debuxos para fixar os escenarios dos acontecementos
históricos.

•

Recoñecemento de puntos xeográficos ou de zonas de expansión a partir
de mapas mudos.

•

Identificación das distintas fases da historia de Roma a través de esquemas
e de cadros.

•

Análise e comentario de textos traducidos de historiadores romanos.

•

Realización das actividades de cada unha das epígrafes.

•

Consulta de obras de consulta para confirmar ou ampliar información.

•

Visionado de vídeos ou de películas sobre a historia de Roma.

Actitudes
•

Motivación por coñecer a historia de Roma nos seus períodos republicano e imperial.

•

Afán por comprender os motivos das conquistas que formaron o Imperio Romano.

•

Curiosidade por analizar en profundidade as causas e as consecuencias dos feitos
históricos.

•

Interese pola historia en xeral como un medio fundamental para coñecer mellor
o mundo actual.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Asimilar as etapas da historia de Roma.

•

Coñecer as institucións políticas propias de Roma e a súa evolución.

•

Identificar as diferenzas políticas entre a República e o Imperio.

•

Aprender as fases de formación do Imperio Romano.

UNIDADE 17
A sociedade romana
ESQUEMA DA UNIDADE
1.- EVOLUCIÓN DA SOCIEDADE ROMANA

1- Monarquía
2- República
3- Imperio

2.- LECER E ESPECTÁCULOS

1- As carreiras de carros
2- As loitas de gladiadores
3- As termas

3.- O EXÉRCITO ROMANO

1- Época monárquica
2- A reforma de Camilo
3- A reforma de Mario
4- Época imperial

4.- TEXTO

OBXECTIVOS
•

Comprender a importancia que tivo na civilización romana a adscrición a unha clase.

•

Aprender os conceptos e a terminoloxía máis importantes que se refiren á
organización social en época romana e a súa evolución ao longo da historia.

•

Coñecer a incidencia dos espectáculos de masas na vida dos cidadáns do Imperio, a
súa frecuencia, a súa popularidade, a súa función política; así como a importancia
das visitas cotiás ás instalacións termais.

•

Entender a importancia do exército, tanto para o colectivo da cidade, como principal
instrumento da expansión do seu Imperio primeiro, e como árbitro do poder despois,
coma para os individuos, como servizo militar obrigatorio primeiro e como carreira
profesional despois.

•

Coñecer a sociedade de Roma a través de textos clásicos.

•

Adquirir o costume de expoñer a historicidade de personaxes e episodios recollidos
por historiadores antigos.

CONTIDOS
Conceptos
1.- Evolución da sociedade romana

-

Monarquía.

-

República.

-

Imperio.

2.- Lecer e espectáculos
-

As carreiras de carros.

-

As loitas de gladiadores.

-

As termas.

3.- O exército romano
-

Época monárquica.

-

A reforma de Camilo.

-

A reforma de Mario.

-

Época imperial.

Procedementos, destrezas e habilidades
•

Realización de esquemas e de debuxos dos recintos estudados.

•

Recoñecemento de conceptos básicos a través da redacción de definicións.

•

Resumos de episodios lidos sobre o lecer dos romanos.

•

Análise e comentario de textos traducidos de historiadores romanos.

•

Realización das actividades de cada unha das epígrafes.

•

Consulta de obras de consulta para confirmar ou ampliar información.

•

Visionado de vídeos ou de películas sobre a historia de Roma.

Actitudes
•

Motivación por coñecer a sociedade da antiga Roma.

•

Curiosidade por entender a organización e a transcendencia do exército romano.

•

Afán por comprender as motivacións dos entretementos máis importantes
da sociedade romana.

•

Interese pola historia en xeral como un medio fundamental para coñecer mellor
o mundo actual.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Asimilar a evolución da clasificación social en Roma.

•

Coñecer as principais manifestacións do lecer.

•

Identificar as bases da institución militar que sustentou o Imperio Romano.

UNIDADE 18
Urbanismo e obras públicas

ESQUEMA DA UNIDADE
1.- A CIVILIZACIÓN ROMANA, UNHA
CIVILIZACIÓN URBANA

1- Propagación do modelo urbano
2- As obras públicas, imaxe do poder
3- As orixes do sistema de construción
romano

2.- A CIDADE ROMANA

1- O trazado da cidade
2- Edificios e monumentos públicos
3- Os espazos para o lecer

3.- AS OBRAS PÚBLICAS

1- Calzadas e pontes
2- Acuedutos e redes de sumidoiros
3- Murallas e fortificacións

OBXECTIVOS
•

Entender o papel central que o urbanismo e as grandes obras públicas xogaron
na civilización romana e, xa que logo, no proceso de romanización dos territorios
do Imperio.

•

Comprender o asombroso desenvolvemento técnico que chegaron a alcanzar
a arquitectura, a enxeñaría e o urbanismo romanos.

•

Recoñecer a influencia que as formas e as técnicas de construción desenvolvidas
polos romanos tiveron nas épocas posteriores, practicamente ata o século XX.

•

Coñecer a importancia que tivo o desenvolvemento da enxeñaría romana para
a urbanización de España e para a futura rede das súas comunicacións.

•

Aprender os conceptos clave do urbanismo en Roma.

•

Adquirir o costume de expoñer a historicidade de personaxes e de episodios recollidos
por historiadores antigos.

CONTIDOS
Conceptos
1.- A civilización romana, unha civilización urbana
-

O modelo urbano.

-

As obras públicas, imaxe de poder.

-

As orixes do sistema de construción romano.

2.- A cidade romana

-

O trazado da cidade.

-

Edificios e monumentos públicos.

-

Os espazos para o lecer.

3.- As obras públicas
-

Calzadas e pontes.

-

Acuedutos e redes de sumidoiros.

-

Murallas e fortificacións.

Procedementos, destrezas e habilidades
•

Traballo con planos de localización dos principais lugares con restos arqueolóxicos
en España.

•

Elaboración de esquemas e incluso maquetas de trazado urbanístico, un foro,
un recinto para espectáculos públicos, etc.

•

Identificación de elementos urbanísticos sobre un esquema mudo ou sobre un
debuxo.

•

Comparación de trazados, servizos, edificios, monumentos, recintos, rede
de calzadas, pontes, etc., cos actuais.

•

Recoñecemento de conceptos básicos a través da redacción de definicións.

•

Identificación de edificios e de obras públicas a través de diapositivas.

•

Comentario de textos traducidos de historiadores romanos.

•

Realización das actividades de cada unha das epígrafes.

•

Consulta de obras de consulta para confirmar ou ampliar información.

•

Visionado de vídeos ou de películas sobre a cidade de Roma.

Actitudes
•

Motivación por coñecer como eran as cidades como a antiga Roma.

•

Curiosidade por entender o desenvolvemento técnico, o urbanismo e a enxeñaría
romanos.

•

Afán por comprender as técnicas de construción desenvolvidas polos romanos.

•

Valorar a importancia que tivo o urbanismo romano no desenvolvemento
da enxeñaría e das comunicacións en España.

•

Interese pola historia en xeral como un medio fundamental para coñecer mellor
o mundo actual.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Asimilar conceptos básicos do urbanismo e da enxeñería romana.

•

Coñecer os sistemas de construción de Roma.

•

Identificar as principais obras públicas do Imperio Romano.

UNIDADE 19
A organización familiar
ESQUEMA DA UNIDADE
1.- A FAMILIA E O MATRIMONIO

1- Sociedade relixiosa e civil
2- O matrimonio

2.- A EDUCACIÓN

1- Primeira etapa: ludus litterarius
2- Segunda etapa: escola de gramática
3- Terceira etapa: escola de retórica

3.- A CASA

1- A vivenda rural
2- A vivenda na cidade

4.- TEXTO

OBXECTIVOS
•

Comprender as semellanzas e as diferenzas existentes entre a institución familiar
romana e a actual, tanto en canto ás bases ideolóxicas coma en canto á norma
xurídica.

•

Coñecer o alto nivel de esixencia e os resultados do sistema educativo romano, pero
sendo conscientes da inxustiza que o presidía ao ser de acceso moi minoritario
e elitista.

•

Advertir o alto nivel técnico e de servizos en canto á vivenda, sobre todo urbana,
alcanzado en Roma.

•

Aprender os conceptos básicos respecto da familia e do matrimonio como institución,
así como da educación como medio de formar cidadáns.

•

Adquirir o costume de expoñer a historicidade de personaxes e de episodios recollidos
por historiadores antigos.

CONTIDOS
Conceptos
1.- A familia e o matrimonio
-

Sociedade civil e relixiosa.

-

Deuses privados.

-

Os fillos.

-

O matrimonio.

-

Requisitos e tipos de matrimonio.

-

O divorcio.

2.- A educación
-

Primeira etapa: ludus litterarius.

-

Segunda etapa: a escola de gramática.

-

Terceira etapa: a escola de retórica.

3.- A casa
-

A vivenda rural.

-

A vivenda na cidade.

Procedementos, destrezas e habilidades
•

Identificación de elementos principais que configuran a familia e o matrimonio
en Roma.

•

Elaboración de esquemas e de cadros onde se mostren as etapas do sistema educativo
romano comparado co actual.

•

Recoñecemento de conceptos básicos a través da redacción de definicións.

•

Identificación dos tipos de vivendas romanas a través de diapositivas.

•

Traballo con imaxes de casas romanas dos principais lugares con restos arqueolóxicos
en España.

•

Comentario de textos traducidos de historiadores romanos.

•

Realización das actividades de cada unha das epígrafes.

•

Consulta de obras de consulta para confirmar ou ampliar información.

•

Visionado de vídeos ou de películas sobre a cidade de Roma.

Actitudes
•

Curiosidade por entender o concepto de familia na antiga Roma.

•

Interese por saber como eran as bases da institución do matrimonio.

•

Valorar a importancia do sistema educativo romano como antecedente, en moitos
aspectos, da educación occidental ao longo dos séculos.

•

Afán por descubrir as similitudes e as diferenzas entre a vivenda romana e a actual.

•

Interese pola historia en xeral como un medio fundamental para coñecer mellor
o mundo actual.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Coñecer as bases da institución da familia e do matrimonio en Roma.

•

Asimilar os distintos niveis e estudos do sistema educativo romano.

•

Identificar as principais características da casa romana na antigüidade.

UNIDADE 20
A relixión dos romanos
ESQUEMA DA UNIDADE

1.- INTRODUCIÓN

1- Características xerais

2.- A RELIXIÓN ROMANA PRIMITIVA

1- Época preetrusca
2- Época etrusca

3.- ÉPOCA DA REPÚBLICA

1- A relixión privada ou familiar
2- A relixión popular
3- A relixión oficial

4.- ÉPOCA IMPERIAL

5.- MITOLOXÍA ROMANA

6.- O CRISTIANISMO

1.- Inserción do cristianismo na romanidade
2.- O cristianismo sobrevive ao Imperio

OBXECTIVOS
•

Aprender as claves que caracterizan a relixión romana precristiá, e a súa
orixinalidade respecto doutras relixións antigas.

•

Asimilar evolución da relixión romana ao longo das tres épocas da historia de Roma
nos seus aspectos básicos: deuses, cultos, sacerdocios; segundo os ámbitos da vida
privada ou da vida pública.

•

Coñecer os aspectos positivos e os negativos da relixión romana precristiá
en comparación coa cristiá.

•

Adquirir o costume de expoñer a historicidade de personaxes e de episodios recollidos
por historiadores antigos.

CONTIDOS
Conceptos
1.- Características xerais da relixión romana
-

A pietas.

-

Sentido práctico.

-

Formalismo.

-

Conservadorismo.

-

Apertura.

2.- A relixión romana primitiva
-

Época preetrusca.

-

Época etrusca.

3.- Época da República
-

A relixión privada ou familiar: deuses e culto.

-

A relixión popular: deuses e culto.

-

A relixión oficial: deuses, culto, festas, templos e sacerdotes.

4.- Época imperial
5.- A mitoloxía romana
6.- O cristianismo
-

O cristianismo na romanidade.

-

O cristianismo sobrevive ao Imperio.

Procedementos, destrezas e habilidades
•

Recoñecemento das características xerais da relixión romana.

•

Elaboración de esquemas sobre a relixión romana nas distintas épocas da historia
de Roma, e as súas peculiaridades segundo os diversos ámbitos relixiosos (individual,
familiar, oficial).

•

Identificación das peculiaridades da mitoloxía romana.

•

Diferenciación entre a relixión romana e o cristianismo estendido ao longo da época
imperial.

•

Traballo con imaxes ou con diapositivas das distintas divindades do panteón romano.

•

Comentario de textos literarios de autores clásicos sobre divindades, festas e cultos
romanos.

•

Visionado de vídeos ou de películas de Roma, onde se mostre de forma especial
o feito relixioso.

Actitudes
•

Curiosidade por entender as claves da relixión romana.

•

Interese por saber como evolucionou a relixión a través das distintas épocas
da historia de Roma.

•

Valorar a transcendencia da relixión romana en ámbitos como o da literatura ou
o da arte.

•

Afán por descubrir as similitudes e as diferenzas entre a relixión romana e o
cristianismo.

•

Interese pola historia en xeral como un medio fundamental para coñecer mellor
o mundo actual.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Coñecer as claves da relixión romana.

•

Identificar os distintos aspectos da relixión ao longo da historia de Roma.

•

Asimilar a implantación e a expansión do cristianismo en época imperial.

UNIDADE 21
O dereito romano
ESQUEMA DA UNIDADE
DEFINICIÓN E HISTORIA DO DEREITO ROMANO

1.- Definición

2.- Historia do dereito romano

3.- Fontes do dereito

4.- As recompilacións

5- Persistencia do dereito romano

6- Expresións latinas de orixe xurídica

OBXECTIVOS
•

Aprender os aspectos definitorios do dereito romano.

•

Identificar o conxunto de leis de época romana.

•

Comprender a xurisprudencia romana.

•

Coñecer as etapas da historia do dereito romano.

•

Recoñecer as fontes do dereito como a Lei das XII Táboas, os plebiscitos
ou os senatus consulta.

•

Comprender a importancia das recompilacións.

•

Identificar expresións latinas de orixe xurídica.

•

Recoñecer a persistencia do dereito romano na actualidade.

CONTIDOS
Conceptos
1.- Definición
-

O conxunto de leis de época romana.

-

A xurisprudencia romana.

-

Unha materia de estudo.

2.- Historia do dereito romano
-

Desde a fundación da cidade (754 a.C.) ata o final da segunda guerra púnica (201
a.C.)

-

Desde o final da segunda guerra púnica ata a morte de Alexandre Severo (235 d.C.)

-

Desde a morte de Alexandre Severo (235 d.C.) ata Xustiniano.

3.- Fontes do dereito
-

Mos maiorum (o costume dos antepasados).

-

A Lei das XII táboas.

-

Os plebiscitos.

-

Os senatus consulta (os ditames do Senado).

-

Edicta magistratuum (edictos dos maxistrados).

-

Responsa prudentium (respostas dos expertos).

-

Constitucións imperiais.

4.- As recompilacións
5.- Persistencia do dereito romano
6.- Expresións latinas de orixe xurídica
-

Definicións

-

Sentencias

-

Expresións

Procedementos, destrezas e habilidades
•

Identificación das distintas fases do dereito romano en relación coa historia de Roma.

•

Análise e comentario de textos traducidos de historiadores romanos.

•

Lectura de documentos e de fragmentos de leis romanas traducidas.

•

Realización das actividades de cada unha das epígrafes.

•

Consulta de obras de consulta para confirmar ou ampliar información.

Actitudes
•

Motivación por coñecer os aspectos máis transcendentais do dereito romano.

•

Interese pola historia en xeral como un medio fundamental para coñecer mellor
o mundo actual.

•

Valoración do dereito romano como base do dereito actual.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Coñecer as etapas da historia do dereito romano.

•

Aprender as características básicas do dereito romano.

•

Identificar as leis e as fontes máis destacadas do dereito.

•

Aprender expresións latinas de orixe xurídica.

UNIDADE 22
O calendario romano
ESQUEMA DA UNIDADE
1.- EVOLUCIÓN DO CALENDARIO ROMANO

1- Cronoloxía
2- O calendario primitivo

2.- O CALENDARIO REPUBLICANO

1- O ano
2- Os meses
3- Os días

3.- O CALENDARIO XULIANO

4.- O HORARIO

1- As horas do día
2- Actividades diarias

OBXECTIVOS
•

Aprender os diferentes sistemas na evolución do calendario romano.

•

Comprender os aspectos básicos do calendario primitivo.

•

Coñecer as características do calendario en época republicana.

•

Identificar as formas de sinalar o ano, os meses e os días; a semana e a data.

•

Comprender as reformas do calendario xuliano.

•

Recoñecer os criterios da división horaria en Roma.

CONTIDOS
Conceptos
1.- Evolución do calendario romano
-

Cronoloxía.

-

O calendario primitivo.

2.- O calendario republicano
-

O ano.

-

Os meses.

-

Os días: fasti e nefasti, días festivos, a semana, a data.

3.- O calendario xuliano
4.- O horario
-

As horas do día e da noite.

-

Actividades diarias.

Procedementos, destrezas e habilidades
•

Identificación da evolución do calendario romano.

•

Análise e comentario de textos traducidos de historiadores romanos.

•

Comparación entre o calendario romano e o actual, así como os usos horarios, os días
da semana, etc.

•

Realización das actividades de cada unha das epígrafes.

•

Consulta de obras de consulta para confirmar ou ampliar información.

Actitudes
•

Motivación por coñecer aspectos da vida cotiá da antiga Roma.

•

Curiosidade por comprender o calendario romano e comparalo co actual.

•

Interese pola historia en xeral como un medio fundamental para coñecer mellor
o mundo actual.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•

Coñecer os cambios e a evolución do calendario romano.

•

Aprender as bases do calendario: o ano, os meses, os días, a semana, a data
e as horas do día.

•

Identificar as similitudes e as diferenzas entre o calendario romano e o actual
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