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1. INTRODUCIÓN
Á hora de proceder a estruturar en unidades didácticas a distribución e concreción de
obxectivos, Ensinanzas transversais, contidos, actividades e criterios de avaliación para
cada un dos cursos, aplicouse unha serie de criterios de xeito que permita un ensino
integrado.
Así, as secuencias de aprendizaxe están organizadas segundo os seguintes criterios:
 Adecuación. Todo contido de aprendizaxe está intimamente ligado aos coñecementos
previos do alumno/a.
 Continuidade. Os contidos vanse asumindo ao longo dun curso, ciclo ou etapa.
 Progresión. O estudo en forma helicoidal dun contido facilita a progresión. Os contidos,
unha vez asimilados, son retomados constantemente ao longo do proceso educativo,
para que non sexan esquecidos. Unhas veces cámbiase a súa tipoloxía (por exemplo,
se se estudaron como procedementos, retómanse como valores); outras veces
retómanse como contidos interdisciplinarios noutras áreas.
 Interdisciplinariedade. Isto supón que os contidos apresos nunha área serven para
avanzar noutras e que os contidos correspondentes a un eixe vertebrador dunha área
serven para aprender os contidos doutros eixes vertebradores da propia área, é dicir,
que permiten dar unidade á aprendizaxe entre diversas áreas.
 Priorización. Pártese sempre dun contido que actúa como eixe organizador e, ao redor
del, vanse integrando outros contidos.
 Integración e equilibrio. Os contidos seleccionados deben cubrir todas as capacidades
que se enuncian nos obxectivos e criterios de avaliación. Así mesmo, búscase a
harmonía e o equilibrio no tratamento de conceptos, procedementos e valores. E, moi
especialmente, hanse de traballar os valores transversais.
 Interrelación e globalización. Á hora de programar, debe terse en conta os contidos que
son comúns a dúas ou máis áreas, de xeito que, ao seren abordados, se obteña unha
visión completa. Así mesmo, preséntanse os contidos no seu aspecto máis xeral, para
poder analizar os aspectos máis concretos ao longo das unidades didácticas, ata
chegar a obter unha visión global.
Con todos estes criterios, a materia estrutúrase en unidades e tamén se secuencian os
eixes vertebradores da materia, de maneira que permitan un ensino integrado en orde
horizontal ou ben posibiliten ao profesor/a o tratamento dun só eixe en orde vertical.
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Unidade 1. I Unitas
Tempo aproximado: 6 horas
Interdisciplinariedade: Lingua e Literatura; Linguas Estranxeiras; Grego; Historia de
España, Historia da arte, Xeografía.
1.1. Obxectivos
 Recoñecer a función das palabras na oración atendendo ás desinencias casuais de
nomes e adxectivos.
 Traducir oracións simples seguindo un proceso baseado na análise morfolóxico e
sintáctico e na ordenación dos elementos.
 Coñecer os trazos propios do dicionario de latín con relación á procura de nomes e
adxectivos.
 Clasificar as vogais latinas segundo a súa cantidade e recoñecer a súa evolución á
lingua romance tendo en conta a súa posición en sílaba tónica ou átona e a súa
posición na palabra (inicial, media ou final).
 Recoñecer a evolución sufrida polos ditongos latinos no seu paso á lingua romance.
 Determinar a orixe da lingua latina e os seus dous rexistros principais (culto e vulgar).
 Identificar as pegadas e vestixios do pasado romano relacionados coas calzadas e vías
romanas.
 Investigar e localizar información usando fontes diversas de consulta.
1.2. Ensinanzas transversais
 Educación cívica: Desenvolver un compromiso persoal relativo ao respecto e
conservación do patrimonio cultural.
1.3. Contidos
Conceptos
 As declinacións: aspectos teóricos e particularidades da flexión nominal (nomes e
adxectivos).
 A oración simple.
 Os compoñentes da oración simple suxeito, predicado, núcleos e complementos.
 Sistema vocálico latino (vogais simples e ditongos).
 As calzadas romanas: as vías.
 Vestixios e monumentos que se atopan nun percorrido (milliarium, mutatio, mansio,
arcos de triunfo, tumbas, villae)
 Latín e as súas variantes (culto, vulgar).
Procedementos
 Identificación das cinco declinacións latinas.
 Recoñecemento da declinación grecolatina.
 Flexión dos nomes e adxectivos.
 Recoñecemento das funcións sintácticas segundo o caso latino.
 Determinación dos complementos nominais, verbais e do adxectivo.
 Identificación dos constituíntes básicos da oración simple.
 Tradución de oracións simples latinas.
 Identificación dos trazos propios do dicionario de latín.
 Localización de nomes e adxectivos no dicionario de latín.
 Recoñecemento da evolución das vogais e ditongos latinos segundo a súa posición na
palabra e a súa coincidencia en sílaba tónica ou átona.
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 Interpretación de mapas e localización de monumentos e pegadas do legado romano
seguindo as calzadas e vías romanas.
Actitudes
 Interese por coñecer a orixe e evolución da lingua latina.
 Gusto por recoñecer a procedencia latina de palabras da propia lingua.
 Valoración do dicionario como ferramenta para recoñecer nomes e adxectivos latinos.
 Interese por coñecer e visitar monumentos e restos do legado romano e compromiso na
súa conservación.
1.4. Actividades
Lingua latina
 Tras o repaso das cinco declinacións latinas, presentar as particularidades de cada
unha delas agrupando nomes e adxectivos que presentan características comúns;
presentar as desinencias da declinación grecolatina facendo fincapé nas alteracións ou
anomalías respecto das declinacións coñecidas.
 Observar unha páxina calquera dun dicionario de latín e identificar nela as palabras
guía; localizar os nomes e indicar como aparecen indicados; observar como se
mencionan os adxectivos na súa forma abreviada; interpretar as abreviaturas referidas a
nomes e adxectivos e ler algúns dos seus significados.
 Observar unha oración e sinalar o suxeito e o predicado; distinguir os dous tipos de
predicados segundo o núcleo; indicar que categorías gramaticais poden funcionar como
núcleo do suxeito; clasificar os principais complementos nominais, de adxectivo ou
verbais que poden aparecer nunha oración.
Evolución da lingua
 Clasificar as vogais latinas segundo a súa cantidade en longas e breves; observar a
evolución das vogais breves e longas do latín clásico ao latín vulgar e deste á lingua
romance; agrupar as diferentes evolucións segundo a posición na palabra; realizar o
mesmo proceso cos ditongos latinos.
Marco cultural
 Tras a lectura de presentación e explicación do propósito e función da rede de calzadas
e vías romanas, localizar en mapas os seus percorridos e situar neles os monumentos e
restos que se poden atopar nunha ficticia viaxe pola Península Ibérica.
Actividades TIC
 Presentar os buscadores e as enciclopedias en liña máis habituais para localizar
información sobre temas relacionados co latín e diversos temas referidos á cultura
romana.
 Buscar información sobre «guías de viaxe romanas» e indicar a que guía corresponden
as características enunciadas.
Outras propostas
 Curiosidades: comentar a orixe do nome da lingua latina en relación co lugar do seu
nacementos, e conversar sobre as variantes e rexistros que unha mesma lingua pode
presentar.
1.5. Avaliación
Criterios de avaliación
 Recoñecer a morfoloxía das formas nominais (nomes e adxectivos).
 Analizar morfosintacticamente oracións simples extraídas de textos latinos orixinais e
adaptadas.
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 Observar e sistematizar os principais trazos dos fenómenos fonéticos latinos na súa
evolución á lingua castelá.
 Explicar cambios fonéticos que afectan a vogais a partir da comparación de parellas de
palabras co seu antecedente latino.
 Consultar e seleccionar fontes de información de índole diversa.
Actividades de avaliación propostas no libro do alumno:
 Relacionar cada función sintáctica co caso latino correspondente.
 Formar sintagmas nominais establecendo a concordancia indicada de xénero, caso e
número entre nome e adxectivo.
 Declinar en xenitivo os nomes propostos e traducir os sintagmas nominais resultantes.
 Analizar e traducir oracións simples latinas.
 Completar coa evolución de vogais e ditongos das palabras latinas ás castelás.
 Relacionar Topónimos latinos coas Vías romanas indicadas.
Agora practica
 Ler, analizar e traducir os fragmentos ofrecidos pertencentes a distintos autores e
resolver as cuestións concretas que se propoñen en cada caso: Nepote, Tito Livio,
Higino.
 Indicar se unha serie de afirmacións sobre as calzadas e vías romanas son verdadeiras
ou falsas.
 Redactar un sinxelo texto sobre as calzadas de Hispania mencionando construcións,
monumentos ou elementos que se poden atopar no seu percorrido.
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Unidade 2. II Unitas
Tempo aproximado: 6 horas
Interdisciplinariedade: Lingua e Literatura; Linguas Estranxeiras; Grego; Historia de
España, Xeografía e Historia da arte.
2.1. Obxectivos
 Conxugar os verbos regulares latinos nos tempos e modos da voz activa.
 Conxugar o verbo sum e outros verbos irregulares compostos de sum.
 Establecer as relacións adecuadas de concordancia entre suxeito e predicado nominal e
predicado verbal.
 Traducir oracións simples tendo en conta a actitude do falante e os usos e funcións do
nominativo e do vocativo.
 Analizar morfosintacticamente as palabras da oración, ordenalas e traducilas do latín ao
castelán e do castelán ao latín.
 Localizar verbos latinos no dicionario.
 Deducir a orixe de certos sons consonánticos casteláns e a asociación coas grafías
correspondentes.
 Valorar e apreciar vestixios romanos e restos arquitectónicos relacionados co lecer e co
culto.
 Utilizar con soltura e criterio os buscadores de Internet para a procura e selección de
información.
2.2. Ensinanzas transversais
 Educación cívica: Desenvolver un compromiso persoal relativo ao respecto e
conservación do patrimonio cultural.
2.3. Contidos
Conceptos
 Os verbos regulares latinos.
 O paradigma verbal.
 A voz activa: tempos de presente e de perfecto en indicativo, subxuntivo e imperativo.
 A oración simple: concordancia; a actitude do falante.
 Casos: nominativo e vocativo.
 Sistema consonántico latino.
 Legado romano en Hispania: lecer (anfiteatro, circo e teatro); culto (templo). Núcleos
urbanos de orixe romana na Península Ibérica.
 A caligrafía do sistema de escritura romano.
 Ciencias auxiliares da filoloxía (paleografía).
Procedementos
 Identificación do paradigma verbal.
 Formación dos tempos do tema de presente e do tema de perfecto da voz activa
(indicativo, subxuntivo e imperativo).
 Conxugación do verbo sum.
 Localización de verbos no dicionario.
 Establecemento da relación de concordancia entre suxeito e predicado, e entre atributo
e núcleo do suxeito.
 Clasificación de oracións segundo a actitude do falante.
 Identificación dos usos e funcións dos casos nominativo e vocativo.
 Análise e tradución de oracións.
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 Composición de oracións.
 Recoñecemento da evolución das consonantes latinas simples.
 Localización en mapas de España de núcleos urbanos de orixe romana establecendo
as relacións oportunas coas localidades actuais.
 Selección de información sobre restos arquitectónicos romanos relacionados co lecer e
o culto.
Actitudes
 Interese pola lectura de textos latinos cunha pronuncia adecuada.
 Curiosidade por textos epigráficos latinos e recoñecer neles os distintos tipos de
caligrafía utilizados.
 Hábito de consultar o dicionario na procura de termos latinos
 Gusto por coñecer localidades de orixe romana e aprecio polo enxeño romano
demostrado na súa arquitectura.
2.4. Actividades
Lingua latina
 Tras o recoñecemento das formas dun paradigma verbal, clasificar os verbos segundo
as catro conxugacións regulares.
 Tras a observación das recurrencias na formación de tempos do tema de presente e do
tema de perfecto, repasar a conxugación de verbos regulares nos tempos e modos da
voz activa.
 Observar as irregularidades que presenta o verbo sum no tema de presente e deducir a
formación dos seus tempos.
 Tras a observación dunha páxina calquera dun dicionario de latín, presentar como se
mencionan os verbos (conxugación, formas do paradigma, abreviaturas…); buscar
algúns verbos e comentar a información que ofrecen as súas entradas.
 Tras o repaso dos constituíntes básicos da oración, presentar as relacións de
concordancia entre suxeito e predicado verbal, incidindo no caso en que haxa máis dun
suxeito; observar as relacións de concordancia entre suxeito e predicado nominal,
mencionando especialmente os casos en que o atributo é un nome ou un adxectivo.
 Tras a lectura dos trazos que permiten clasificar as oracións segundo a actitude do
falante, comprobar a equivalencia entre latín e castelán.
 Observar exemplos nos que palabras en nominativo poden desempeñar a función de
suxeito, atributo e predicativo do suxeito.
 Ler oracións nas que aparecen os usos do vocativo.
Evolución da lingua
 Tras a presentación dos sons simples latinos e as grafías que os representan, observar
a evolución de devanditos sons segundo a súa posición na palabra (inicial, intermedia
ou final); analizar a procedencia castelá dalgúns sons finais.
Marco cultural
 A partir da lectura dos textos relacionados co lecer e o culto romanos, debuxar un mapa
da Península Ibérica, trazar o percorrido das calzadas e as vías estudadas na primeira
unidade e situar os topónimos e os edificios mencionados; situar tamén no mapa
aqueles edificios da propia comunidade e doutros coñecidos polos alumnos.
Actividades TIC
 Realizar unha procura de imaxes na rede para localizar documentos latinos nos que se
aprecie o uso das distintas caligrafías.
 Localizar a información pedida sobre as localidades romanas indicadas, utilizando os
buscadores habituais.
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Outras propostas
 Curiosidades: comentar as características dos distintos tipos de caligrafía usados nos
textos latinos, comentando tamén os soportes de escritura estudados pola epigrafía.
2.5. Avaliación
Criterios de avaliación
 Recoñecer a morfoloxía das formas verbais regulares.
 Analizar morfosintacticamente oracións simples fixándose na concordancia dos seus
elementos e o uso dos casos (nominativo e vocativo).
 Ler e traducir (directa e inversa) oracións sabendo localizar nomes e adxectivos no
dicionario.
 Realizar e describir a evolución de étimos latinos atendendo ás regras de evolución
fonética de consonantes simples.
 Recompilar materiais e informacións usando instrumentos TIC
Actividades de avaliación propostas no libro do alumno:
 Escribir as formas verbais correspondentes aos modelos dados mantendo o tempo,
modo, persoa e número.
 Conxugar as formas de imperativo de presente dos verbos indicados.
 Seleccionar a forma axeitada do adxectivo indicado en cada ocasión e traducir as
oracións resultantes.
 Indicar as funcións das palabras destacadas nas oracións.
 Ler, analizar e traducir oracións latinas.
 Traducir ao latín oracións en castelán.
 Explicar a evolución das consonantes destacadas en negrita e escribir as palabras
castelás resultantes.
 Definir os termos relacionados coa arquitectura romana.
 Elixir unha cidade romana e explicar que monumentos se poden visitar.
Agora practica
 Ler, analizar e traducir os fragmentos ofrecidos pertencentes a distintos autores e
resolver as cuestións concretas que se propoñen en cada caso: Catulo, Salustio, Ovidio,
Fedro.
 Seleccionar a expresión latina adecuada para cada situación.
 Seleccionar dúas das opcións ofrecidas, relacionadas coa cultura romana, para
desenvolver un texto dun máximo de 15 liñas.
 Explicar a evolución ao castelán dos termos latinos propostos.
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Unidade 3. III Unitas
Tempo aproximado: 6 horas
Interdisciplinariedade: Lingua e Literatura; Linguas Estranxeiras; Grego; Historia de
España.
3.1. Obxectivos
 Transformar oracións pasivas en activas e viceversa, sabendo determinar as funcións e
os casos que interveñen na estrutura da oración simple latina.
 Traducir oracións simples, activas e pasivas, analizando a función dos seus elementos,
especialmente daqueles que van en caso ablativo.
 Recoñecer a formación dos verbos irregulares e dos verbos deponentes máis habituais.
 Explicar a orixe de sons casteláns procedentes da evolución de consonantes latinas
agrupadas e xeminadas.
 Coñecer restos arqueolóxicos romanos e, tamén, museos que se poden visitar na
actualidade para admirar parte do legado romano.
 Utilizar fontes de información diversas para a comparación de datos.
3.2. Ensinanzas transversais
 Educación cívica: Desenvolver un compromiso persoal relativo ao respecto e
conservación do patrimonio cultural.
3.3. Contidos
Conceptos
 A voz pasiva: tempos e modos.
 Os verbos deponentes.
 Os verbos irregulares máis usuais.
 A oración pasiva.
 Casos: o ablativo.
 Consonantes agrupadas e consonantes xeminadas.
 O legado romano: acuedutos, encoros, termas, pontes; portos e faros.
 Primeiras mostras de textos latinos.
Procedementos
 Formación dos tempos do tema de presente e do tema de perfecto da voz pasiva
(indicativo, subxuntivo).
 Identificación das características dos verbos deponentes.
 Recoñecemento das principais irregularidades dos verbos irregulares.
 Localización de verbos no dicionario.
 Comparación da estrutura da oración pasiva en latín e en castelán.
 Identificación dos constituíntes básicos da oración pasiva.
 Transformación de oracións activas en pasivas e viceversa.
 Identificación dos usos e funcións do ablativo.
 Recoñecemento da evolución de grupos de consonantes e consonantes geminadas.
 Identificación de restos arqueolóxicos das antigas provincias romanas en Hispania.
Actitudes
 Curiosidade por comparar estruturas sintácticas latinas e castelás.
 Gusto por corrixir as propias producións escritas tendo en conta o coñecido sobre a
sintaxe dos casos latinos.
 Valoración do enxeño romano na construción de obras de enxeñaría hidráulica.
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3.4. Actividades
Lingua latina
 Tras a clasificación dos tempos verbais en temas de presente e de perfecto, presentar
os trazos xerais da formación dos tempos simples e compostos da voz pasiva; observar
e formar os tempos da voz pasiva do modo subxuntivo e indicativo.
 Presentar os verbos deponentes incidindo na súa forma pasiva e a súa tradución activa.
 Tras ofrecer unha sinxela listaxe cos verbos irregulares máis frecuentes, observar as
irregularidades que estes presentan nos temas de presente.
 Tras a localización de certos verbos nunha páxina do dicionario, observar a información
que este nos ofrece sobre verbos en voz pasiva, verbos deponentes e verbos
irregulares.
 Tras a comparación dunha oración latina en latín e a correspondente en castelán,
sinalar o suxeito paciente, o verbo e o complemento axente; relacionar cada elemento
cun caso latino; analizar as construcións que pode presentar a oración pasiva (persoal e
impersoal).
 A partir da clasificación de complementos circunstanciais en tres grandes grupos
(separación, instrumento e lugar), ler e analizar oracións que conteñen usos concretos
do ablativo; recordar as preposicións de ablativo.
Evolución da lingua
 Despois de clasificar as consonantes latinas en agrupadas ou xeminadas, observar con
exemplos a evolución destes sons latinos segundo a súa posición na palabra.
Marco cultural
 Grazas á información obtida sobre obras de enxeñaría hidráulica, termas, pontes, portos
e faros, copiar o mapa, situar os elementos e engadir os que se coñezan.
Actividades TIC
 Visitar o sitio web indicado e completar a información sobre os acuedutos requiridos.
 Localizar na rede información referente a unha serie de topónimos da Península Ibérica
relacionados con termas e balnearios.
Outras propostas
 Curiosidades: Grazas á lectura do texto, extraer información sobre a primeira testemuña
escrita da lingua latina observando nela algúns trazos característicos.
3.5. Avaliación
Criterios de avaliación
 Recoñecer a morfoloxía das formas verbais regulares da voz pasiva e das formas
verbais irregulares, manexando con soltura o dicionario.
 Identificar as diversas funcións do ablativo en oracións e textos sinxelos.
 Aplicar mecanismos que garantan a cohesión das oracións activas e pasivas, e textos
traducidos, así como a súa corrección.
 Estudar os trazos evolutivos da fonética latina en palabras que perduraron na nosa
lingua comparando cultismo e palabras patrimoniais.
 Identificar palabras e expresións de orixe latina en calquera texto propio das materias
de estudo e explicar o seu significado.
 Recompilar materiais relacionados co legado romano en Hispania e distribuílos segundo
unha estrutura coherente.
Actividades de avaliación propostas no libro do alumno:
 Cambiar o número dunhas formas verbais da voz pasiva do tema de presente.
 Pasar á voz contraria as formas verbais indicadas.
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 Escribir as formas verbais pasivas indicadas tendo en conta os nominativos dados.
 Conxugar os verbos irregulares dados no mesmo tempo, número e persoa que os
modelos.
 Ler, analizar e traducir as oracións latinas propostas.
 Analizar e traducir ao latín unha oración.
 Escribir a palabra castelá resultante en cada caso tendo en conta a evolución dos
grupos consonánticos destacados.
 Elixir o significado adecuado das abreviaturas e termos grecolatinos.
 Elixir a opción adecuada en cada ocasión sobre temas relacionados con construcións
romanas.
 Mencionar un exemplo de monumento representativo de obras de enxeñaría presentes
na Península Ibérica.
Agora practica
 Ler, analizar e traducir os fragmentos ofrecidos pertencentes a distintos autores e
resolver as cuestións concretas que se propoñen en cada caso: Salustio, Suetonio,
César, Cicerón.
 Sinalar xustificadamente se unha serie de afirmacións sobre cultura romana son certas
ou falsas.
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Unidade 4. IV Unitas
Tempo aproximado: 6 horas
Interdisciplinariedade: Lingua e Literatura; Linguas Estranxeiras; Grego.
4.1. Obxectivos
 Recoñecer os pronomes latinos e o seu uso como adxectivos ou como pronomes
propiamente ditos.
 Recoñecer os adverbios de uso frecuente e formar adverbios a partir de adxectivos.
 Analizar oracións nas que aparecen adxectivos en distinto grao sabendo identificar os
termos de comparación e os grupos de relación nos superlativos.
 Agrupar os numerais segundo a idea que expresan.
 Recoñecer os diversos usos e funcións do caso acusativo.
 Traducir e compoñer oracións simples e textos sinxelos.
 Traducir textos sinxelos comentando aspectos concretos.
 Formar palabras latinas derivadas mediante o uso de sufixos.
 Recoñecer sufixos de orixe latina en palabras castelás.
 Identificar as fases do Dereito romano ao longo da historia de Roma.
 Recoñecer no Dereito actual termos e dereitos provenientes do Dereito romano.
4.2. Ensinanzas transversais
 Educación moral e cívica: Valorar e asimilar elementos positivos doutros patróns
culturais nun proceso de enriquecemento persoal e social.
 Educación para a paz: Desenvolver actitudes dialogantes e tolerantes a partir das bases
éticas e reflexionar sobre os dereitos fundamentais da persoa.
4.3. Contidos
Conceptos
 Os pronomes.
 O adverbio.
 Os numerais.
 Os graos do adxectivo: positivo, comparativo e superlativo.
 Casos: acusativo.
 Derivación: sufixación.
 O Dereito romano: evolución, características e etapas.
Procedementos
 Clasificación dos pronomes segundo o seu uso.
 Identificación do dobre uso de pronomes-adxectivos.
 Clasificación dos adverbios máis frecuentes.
 Relación de adverbios con pronomes.
 Identificación e clasificación de numerais segundo o seu uso como adverbios ou como
adxectivos.
 Recoñecemento dos graos do adxectivo.
 Determinación do primeiro e segundo termo dunha comparación.
 Identificación do uso do xenitivo como indicador do grupo de relación do superlativo.
 Recoñecemento dos usos e funcións do caso acusativo.
 Formación de palabras derivadas latinas mediante o uso de sufixos.
 Clasificación de sufixos latinos en denominativos e verbais.
 Identificación de sufixos latinos en palabras castelás.
 Análise e comprensión de textos relacionados co Dereito romano.
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Actitudes
 Valoración do uso de sufixos latinos para formar palabras derivadas en castelán.
 Opinión crítica sobre certos usos e dereitos procedentes do dereito civil romano.
4.4. Actividades
Lingua latina
 Despois de clasificar os pronomes en tres grupos, presentar o uso dos pronomes
persoais, reflexivos, demostrativos e de identidade; comparar o uso de is, ea, id como
pronomes e como adxectivos.
 Logo de presentar a clasificación dos adverbios segundo a idea expresada, seleccionar
algúns dos máis usuais establecendo a súa correspondencia cos adverbios en castelán.
 Anotar os numerais e a idea que expresan; repasar a declinación dalgúns deles.
 A partir do repaso dos tres graos do adxectivo, comentar a formación de oracións con
adxectivos en grao comparativo e en grao superlativo; localizar os dous termos de
comparación e as construcións máis usuais; observar o uso do xenitivo en relación co
grao superlativo.
 Tras a explicación da idea básica do caso acusativo, presentar as funcións máis
habituais de devandito caso; analizar exemplos de dobre acusativo.
Evolución da lingua
 Presentar os recursos que posúe o latín para formar palabras derivadas; mostrar os
sufixos denominativos e verbais e observar como se producen cambios semánticos ou
de categorías gramaticais mediante o seu uso; dada unha serie de sufixos
denominativos latinos, observar a súa evolución e presenza en palabras derivadas en
castelán.
Marco cultural
 Tras ler os textos sobre as características do Dereito romano e as súas etapas, resumir
o contido mediante un esquema; ler e comentar os textos que acompañan á explicación
extraendo conclusións.
Actividades TIC
 A través da consulta da páxina web da universidade de Navarra, completar a
información sobre a Lei das XII táboas.
 Buscar e compilar información sobre os xurisconsultos clásicos solicitados.
 Consultar o significado de termos xurídicos romanos.
Outras propostas
 Curiosidades: Comentar o coñecido sobre a Lapis Niger.
4.5. Avaliación
Criterios de avaliación
 Recoñecer a morfoloxía das formas pronominais e adverbiais.
 Analizar morfosintacticamente oracións e traducilas prestando especial atención aos
usos dos graos do adxectivo e as funcións do acusativo.
 Comparar os sistemas de derivación de derivación latinos cos da lingua propia,
analizando os sufixos latinos que perviven en castelán.
 Sintetizar as características, evolución e etapas do Dereito romano e ampliar datos
utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación como ferramenta de
organización.
Actividades de avaliación propostas no libro do alumno:
 Declinar os pronomes propostos tendo en conta as indicacións.
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Substituír os nomes indicados polo anafórico correspondente.
Relacionar os adverbios latinos cos seus equivalentes casteláns.
Escribir os números en cifras romanas.
Formar os graos comparativo de superioridade e os superlativos dos adxectivos latinos
indicados.
Ler, analizar e traducir unhas oracións latinas. Clasificar os acusativos das oracións
segundo a súa función na oración.
Traducir ao latín unhas oracións.
Completar as oracións coa expresión latina adecuada.
Elixir a opción correcta en cada caso relacionado co Dereito romano.
Escribir sustantivos derivados dos propostos usando os sufixos de orixe latina
indicados.

Agora practica
 Ler, analizar e traducir os fragmentos ofrecidos pertencentes a distintos autores e
resolver as cuestións concretas que se propoñen en cada caso: César, Catulo, Tito
Livio, Eutropio.
 Indicar en cada caso a resposta correcta nunha serie de opcións relacionadas con
temas culturais latinos.
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Unidade 5. V Unitas
Tempo aproximado: 6 horas
Interdisciplinariedade: Lingua e Literatura; Linguas Estranxeiras; Grego.
5.1. Obxectivos
 Distinguir as oracións simples e as oracións compostas.
 Determinar os grupos existentes de oracións compostas.
 Recoñecer e analizar oracións compostas mediante coordinación.
 Traducir e compoñer proposicións coordinadas.
 Traducir textos sinxelos nos que aparecen os diversos usos do xenitivo e do dativo.
 Utilizar sufixos denominativos latinos para formar adxectivos a partir de sustantivos.
 Identificar palabras de orixe latina no ámbito da informática.
 Valorar a presenza de sufixos e étimos latinos na lingua castelá.
 Recoñecer no dereito actual usos e formas que naceron no dereito romano e que
perduran hoxe en día.
 Rastrexar termos relacionados co Dereito romano usando fontes diversas de
información.
5.2. Ensinanzas transversais
 Educación moral e cívica: Valorar e asimilar elementos positivos doutros patróns
culturais nun proceso de enriquecemento persoal e social.
 Educación para a paz: Desenvolver actitudes dialogantes e tolerantes a partir das bases
éticas e reflexionar sobre os dereitos fundamentais da persoa.
5.3. Contidos
Conceptos
 A oración composta.
 Proposicións coordinadas e xuxtapostas.
 Casos: xenitivo e dativo.
 O Dereito romano: ámbito público e ámbito privado; aforismos latinos.
 Os selos de manufactura.
Procedementos
 Identificación de proposicións coordinadas e subordinadas.
 Clasificación de proposicións coordinadas.
 Identificación de usos e funcións do xenitivo e do dativo.
 Tradución e composición de oracións.
 Tradución de textos orixinais.
 Identificación e uso de sufixos denominativos.
 Recoñecemento do uso do latín nos selos de manufactura.
 Determinación das fases e evolución do dereito romano.
 Uso e manexo de instrumentos TIC na procura e selección de información.
Actitudes
 Valoración da presenza de sufixos e étimos latinos no léxico da lingua castelá.
 Valoración do dereito romano como fonte do dereito actual.
 Hábito de usar instrumentos TIC na procura de información.
5.4. Actividades
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Lingua latina
 Presentar o concepto de proposición e clasificar proposicións coordinadas e
subordinadas; establecer diferenzas entre elas.
 A partir da observación dos enlaces coordinantes, establecer as clases de proposicións
coordinadas.
 A partir do repaso do valor básico do xenitivo, clasificar os distintos usos segundo a
categoría gramatical da que dependa o xenitivo.
 Tras a determinación das tres ideas básicas do dativo, presentar os diversos usos e
funcións deste caso en diversas oracións modelo.
Evolución da lingua
 Tras a presentación dos sufixos denominativos máis frecuentes, derivar adxectivos a
partir de sustantivos.
Marco cultural
 Ler e analizar os textos procedentes do Dereito romano e comparalos con outros textos
actuais para extraer conclusións sobre semellanzas e diferenzas sobre certos temas.
Actividades TIC
 Consultar o significado actual de termos relacionados con cargos e actos públicos
latinos.
 Consultar os artigos do Código Civil indicados e citar casos de dolo.
Outras propostas
 Curiosidades: Mediante a lectura dunha ficha, adquirir información sobre o uso do latín
vulgar nos selos de manufactura; comparalo con etiquetas de produtos actuais.
5.5. Avaliación
Criterios de avaliación
 Identificar os mecanismos de coordinación máis usuais tendo en conta o uso de nexos e
tempos verbais.
 Analizar morfosintacticamente oracións complexas por coordinación extraídas de textos
latinos orixinais.
 Analizar e traducir (directa e inversamente) oracións complexas, prestando especial
atención aos usos e funcións do xenitivo e o dativo.
 Agrupar palabras por familias léxicas e observar os procedementos de derivación
denominativa.
 Identificar en termos casteláns ou doutras linguas compoñentes e expresións latinos.
Actividades de avaliación propostas no libro do alumno:
 Definir oración composta por coordinación e oración composta por subordinación.
 Relacionar cada tipo de coordinada coa súa definición.
 Declinar en xenitivo os termos indicados e traducir os sintagmas.
 Ler, analizar e traducir oracións latinas.
 Analizar as construcións de dativo posesivo e transformalas noutras construcións
coñecidas coa mesma idea de posesión.
 Analizar e traducir ao latín as oracións indicadas.
 Traducir a oración composta e xustificar de que tipo se trata.
 Anotar palabras derivadas castelás dos étimos latinos dados.
 Elixir en cada caso o latinismo adecuado aos enunciados.
 Explicar o significado dos aforismos e principios xurídicos romanos propostos.
Agora practica
 Ler, analizar e traducir os fragmentos ofrecidos pertencentes a distintos autores e
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resolver as cuestións concretas que se propoñen en cada caso: Marcial, Tito Livio,
Virxilio.
 Elixir o significado adecuado para cada expresión latina.
 Expoñer as características principais do Dereito romano que perviven na actualidade.
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Unidade 6. VI Unitas
Tempo aproximado: 6 horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Linguas Estranxeiras; Grego; Literatura
universal.
6.1. Obxectivos
 Recoñecer as funcións propias do infinitivo con valor nominal.
 Identificar en oracións a proposición principal e a proposición subordinada sustantiva ou
completiva.
 Determinar as funcións que desempeña unha proposición subordinada completiva.
 Recoñecer as relacións temporais de simultaneidade, anterioridade e posterioridade
que se establecen entre o verbo da proposición principal e o infinitivo da subordinada.
 Identificar en textos sinxelos o uso do infinitivo histórico.
 Identificar sufixos e étimos de orixe grega e usalos para ampliar o propio vocabulario.
 Situar nunha época determinada a produción literaria latina.
 Coñecer as características dos xéneros literarios.
6.2. Ensinanzas transversais
 Educación cívica: Participar en actividades colectivas mostrando unha actitude activa e
dialogante.
6.3. Contidos
Conceptos
 O infinitivo.
 Oracións de infinitivo.
 Etapas da literatura latina.
 Os xéneros literarios.
 Abreviaturas lapidarias latinas.
Procedementos
 Identificación das formas de infinitivo da voz activa e da voz pasiva.
 Recoñecemento dos valores do infinitivo como nome e como verbo.
 Distinción entre unha construción concertada e unha non-concertada.
 Identificación da función de complemento directo desempeñada por unha proposición
de infinitivo.
 Recoñecemento dos valores temporais do infinitivo respecto do verbo da proposición
principal.
 Tradución e composición de oracións nas que aparecen proposicións subordinadas
sustantivas ou completivas de infinitivo.
 Determinación de sufixos e compoñentes gregos no léxico do castelán.
 Detección das grandes etapas da literatura latina.
 Caracterización dos xéneros literarios no marco da literatura latina.
Actitudes
 Aplicación de estruturas aprendidas para a mellora das producións escritas na propia
lingua.
6.4. Actividades
Lingua latina

Latín II Bacharelato
Programación de aula

 Mediante a observación das terminacións propias de infinitivo, formar os tres tempos de
infinitivo da voz activa e da voz pasiva.
 A través da lectura e da análise de oracións modelo, clasificar os usos e funcións do
infinitivo con valor nominal.
 Observar dúas oracións e distinguir a construción concertada de infinitivo e a nonconcertada; determinar mediante exemplos as funcións dos constituíntes inmediatos
nas construcións non-concertadas.
 Analizar diferentes oracións para localizar nelas as relacións temporais que se
establecen entre o verbo da proposición principal e o infinitivo da subordinada; achegar
exemplos de como estas oracións se poden traducir en castelán.
Evolución da lingua
 Tras a explicación dos termos sufixo e étimo, escribir palabras castelás derivadas que
conteñan compoñentes gregos.
Marco cultural
 Tras a lectura do texto, realizar un esquema que reflicta as etapas da literatura latina.
 Completar un cadro sinóptico cos trazos característicos dos distintos xéneros literarios.
Actividades TIC
 Buscar na rede información sobre instrumentos e materiais de escritura usados na
Antigüidade Clásica.
 Seleccionar información sobre a invención da imprenta grazas a unha dirección dada.
Outras propostas
 Curiosidades: Observar exemplos de inscricións funerarias e doutras inscricións
procedentes doutros monumentos.
6.5. Avaliación
Criterios de avaliación
 Comparar a formación das oracións compostas subordinadas sustantivas en latín e na
lingua propia.
 Identificar os mecanismos de subordinación tendo en conta os tempos verbais.
 Formar familias de palabras en castelán a partir dun étimo latino e diferenciar as cultas
das patrimoniais.
 Identificar en termos casteláns compoñentes grecolatinos.
 Identificar e situar as grandes etapas da literatura latina, así como os grandes xéneros e
os seus representantes.
 Consultar e seleccionar fontes de información diversa sobre os materiais e instrumentos
de transmisión da literatura.
Actividades de avaliación propostas no libro do alumno:
 Escribir a forma de infinitivo de presente da voz activa dos verbos indicados.
 Escribir a forma correspondente do infinitivo perfecto pasivo dos verbos propostos.
 Concordar as formas de infinitivo composto cos sustantivos dados.
 Analizar e traducir oracións latinas con formas de infinitivo.
 Traducir oracións latinas de infinitivo non-concertado e variar unha oración para
expresar anterioridade e posterioridade.
 Analizar e traducir ao latín as oracións propostas.
 Detectar os compoñentes gregos e explicar o significado das palabras.
 Escribir palabras cultas e patrimoniais procedentes dos étimos dados.
 Relacionar cada abreviatura coa definición correspondente.
 Explicar someramente as etapas da literatura latina.
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Agora practica
 Ler, analizar e traducir os fragmentos ofrecidos pertencentes a distintos autores e
resolver as cuestións concretas que se propoñen en cada caso: Marcial, Salustio,
Séneca.
 Seleccionar as opcións correctas en cada caso, relacionadas con termos que conteñen
compoñentes grecolatinos.
 Escoller ao representante do xénero que corresponda.
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Unidade 7. VII Unitas
Tempo aproximado: 6 horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Linguas Estranxeiras; Grego; Literatura
universal
7.1. Obxectivos
 Distinguir as diferentes construcións nas que pode aparecer un infinitivo.
 Formar palabras mediante o uso de étimos gregos.
 Ampliar o vocabulario do ámbito científico mediante o uso de termos de orixe grega.
 Identificar os trazos da lingua latina usada nas inscricións.
 Recoñecer e situar nun marco cronolóxico etapas literarias latinas, os xéneros da
didáctica e da narrativa, e algúns autores.
 Traducir textos didácticos e narrativos sinxelos.
 Valorar a transmisión e pervivencia da didáctica e narrativa latinas.
 Rastrexar en Internet a pervivencia de temas e personaxes da didáctica latina.
7.2. Ensinanzas transversais
 Educación cívica: relacionarse cos compañeiros e coas compañeiras participando en
actividades grupais e valorando as diferenzas de opinión como enriquecedoras.
7.3. Contidos
Conceptos
 Proposicións subordinadas sustantivas de infinitivo (suxeito).
 Construción persoal de infinitivo.
 A didáctica: poesía, fábula e prosa científica e técnica.
 A narrativa: novela.
 Os grafiti e a lingua latina falada.
Procedementos
 Identificación das funcións das proposicións subordinadas sustantivas de infinitivo.
 Recoñecemento de compoñentes gregos no léxico do castelán.
 Lectura de inscricións latinas.
 Clasificación de autores e obras segundo os xéneros (didáctica e narrativa).
 Análise e tradución de textos didácticos e narrativos.
 Procura e selección de fragmentos de obras da literatura universal dos xéneros
estudados.
Actitudes
 Aprecio pola pervivencia de trazos e personaxes da literatura latina na actualidade.
 Valoración da evolución de temas e personaxes clásicos ao longo da historia da
literatura universal.
7.4. Actividades
Lingua latina
 Tras o repaso das características das construcións de infinitivo non-concertadas,
analizar a función de suxeito das proposicións de infinitivo.
 Observar nunha oración os trazos da construción impersonal de infinitivo, traducir
literalmente a oración e usar a pasiva reflexa en castelán para mellorala.
Evolución da lingua
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 Deducir o significado de compoñentes gregos en palabras do ámbito científico.
Marco cultural
 Situar nun eixe cronolóxico os xéneros da didáctica e da narrativa.
 Tras a lectura dos textos, extraer os trazos da didáctica e os seus subxéneros máis
usuais dentro da literatura latina: fábula, prosa científica e técnica.
 Resumir mediante un esquema os trazos da narrativa latina; obter información sobre
Petronio e Apuleyo; comparar algúns trazos con producións doutras épocas.
Actividades TIC
 Localizar en Internet fábulas de Samaniego, Fedro e Esopo e comparar o tratamento de
temas e os personaxes típicos.
 Consultar a páxina web indicada sobre Don Juan Manuel.
 Usando as TIC, comparar o conto de Apuleyo Psique e Cupido, co tradicional A Bela e a
Besta.
Outras propostas
 Curiosidades: Tras a lectura do texto, extraer información sobre as inscricións latinas
atopadas en Pompeia e indicar trazos da lingua falada; comparar os grafiti cos que se
poden achar na actualidade.
7.5. Avaliación
Criterios de avaliación
 Identificar palabras de orixe grecolatina en calquera texto propio das materias de estudo
e explicar o seu significado.
 Formar familias semánticas de palabras en castelán a partir dun étimo latino.
 Analizar morfosintacticamente oracións subordinadas de infinitivo de textos latino
orixinais.
 Caracterizar e diferenciar os xéneros literarios latinos (didáctica e narrativa) buscando
en obras posteriores e actuais pegadas da súa pervivencia.
 Analizar e traducir textos didácticos e narrativos.
Actividades de avaliación propostas no libro do alumno:
 Analizar e traducir unhas oracións latinas de infinitivo.
 Escribir a forma de infinitivo dos verbos destacados nas oracións sinalando o suxeito; e
traducilas.
 Outorgar o caso adecuado aos suxeitos destacados nas oracións de infinitivo dadas.
 Transformar construcións persoais de infinitivo en oracións de infinitivo con función de
suxeito.
 Cambiar as oracións de infinitivo por construcións persoais.
 Analizar e traducir ao latín oracións segundo os modelos estudados.
 Sinalar os compoñentes gregos das palabras e anotar o significado.
 Escribir termos cultos e patrimoniais procedentes dos étimos latinos dados.
 Relacionar obras latinas e autores.
 Explicar o argumento do Satiricón.
Agora practica
 Ler, analizar e traducir os fragmentos ofrecidos pertencentes a distintos autores e
resolver as cuestións concretas que se propoñen en cada caso: Higino, Catulo, Séneca.
 Completar as definicións co termo culto adecuado.
 Determinar se son verdadeiras ou falsas as afirmacións dadas sobre literatura latina, en
relación coa didáctica e coa narrativa.
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Unidade 8. VIII Unitas
Tempo aproximado: 6 horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Linguas Estranxeiras; Grego; Literatura
universal, Historia de España.
8.1. Obxectivos
 Recoñecer e traducir construcións de participio absolutas e concertadas.
 Recoñecer os sufixos latinos máis frecuentes na formación de palabras derivadas.
 Formar verbos e substantivos mediante o uso de sufixos.
 Identificar as etapas do xénero da historia na literatura latina.
 Coñecer a obra de Xulio César e o contexto en que se produciu.
 Apreciar a pervivencia de sucesos narrados por Xulio César en manifestacións da
actualidade (o cómic, o cine…).
8.2. Ensinanzas transversais
 Educación para a paz: comprobar e aceptar a diversidade lingüística nada en gran
parte, e no noso caso, da evolución do latín.
8.3. Contidos
Conceptos
 O participio.
 Construción absoluta e construción concertada.
 Historia.
 Xulio César.
Procedementos
 Identificación das formas de participio.
 Establecemento de relacións temporais mediante o uso do participio.
 Tradución das formas de participio.
 Identificación das construcións de participio: absoluto e concertado.
 Formación de derivados: verbos derivados de sustantivos ou adxectivos; sustantivos
derivados de adxectivos.
 Identificación dos trazos do latín usado nas tabellae defixionum.
 Identificación do vocabulario usado por César nas súas obras.
 Procura e selección de cómics e películas nos que aparezan personaxes relacionados
cos textos de César e coa historia romana.
Actitudes
 Ampliación do vocabulario castelán mediante o uso de sufixos latinos.
 Uso do latín como medio de apoio para mellorar o uso do castelán.
 Valoración da presenza de datos históricos procedentes da obra de César en
publicacións actuais (o cómic).
8.4. Actividades
Lingua latina
 Tras observar a dobre natureza do participio como adxectivo e como verbo, escribir as
formas de participio nos seus catro tempos.
 Mediante o uso de frases modelo, analizar a relación temporal do participio co verbo
principal; practicar a tradución dos participios.
 Mediante a comparación de dúas oracións modelo, observar as características do
participio concertado e do participio absoluto; analizar a construción tipo Cicerone
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consule.
Evolución da lingua
 Tras a observación do uso de sufixos latinos denominativos, formar verbos a partir de
sustantivos ou adxectivos, e sustantivos derivados de adxectivos; usar sufixos casteláns
procedentes de latinos para formar verbos derivados en castelán.
Marco cultural
 Localizar no eixe cronolóxico as fases do xénero da historia e situar a Xulio César.
 Obter información sobre Xulio César e a súa obra e plasmala nun resumo; observar a
pervivencia da obra de Xulio César no ámbito do cómic.
 Traducir textos da obra de Xulio César.
Actividades TIC
 Consultar a páxina web oficial de Astérix e realizar a actividade proposta.
 Localizar na rede as obras literarias e a filmografía dada para observar e comprobar a
pervivencia de feitos e personaxes relacionados coa obra de Xulio César.
Outras propostas
 Curiosidades: mediante a lectura da explicación e o exemplo achegado, extraer
información sobre o uso que se facía das tabellae defixionum.
8.5. Avaliación
Criterios de avaliación
 Comprobar a formación e funcionalidade das oracións de participio en latín e
comparalas coas da lingua propia.
 Extraer características morfosintácticas e léxicas de textos de Xullo César.
 Traducir ao casteláns textos de Xullo César aplicando mecanismos que garantan a
cohesión e corrección dos textos.
 Agrupar palabras latinas e observar os procedementos de derivación de verbos e
sustantivos.
 Extraer trazos característicos, temas e personaxes presenten nas obras de Xullo César
e identificalos en obras e manifestacións culturais posteriores.
Actividades de avaliación propostas no libro do alumno:
 Escribir a forma de participio do verbo indicado coa axuda da tradución do contexto.
 Elixir en cada caso a forma de participio adecuada.
 Indicar a clase de participio destacado nas oracións e elixir a tradución axeitada.
 Escribir a forma de participio de perfecto do verbo destacado tendo en conta o nome ao
que acompaña e indicar se é unha construción concertada ou non-concertada.
 Traducir ao latín unhas oracións absolutas.
 Escribir formas verbais e nominais derivadas dos termos dados.
 Escoller a forma culta derivada dos étimos latinos ofrecidos.
 Anotar datos sobre a vida e obra de Xulio César.
Agora practica
 Ler, analizar e traducir os fragmentos ofrecidos pertencentes a distintos autores e
resolver as cuestións concretas que se propoñen en cada caso: Xulio César.
 Elixir a resposta correcta, en relación co significado de locucións latinas.
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Unidade 9. IX Unitas
Tempo aproximado: 6 horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Linguas Estranxeiras; Grego.
9.1. Obxectivos
 Identificar o xerundio, o xerundivo e o supino como formas nominais do verbo latino.
 Analizar e traducir oracións compostas nas que hai proposicións subordinadas de
relativo, causales e sustantivas.
 Formar verbos derivados de sustantivos.
 Recoñecer no léxico castelán sufixos de procedencia latina.
 Recoñecer aos grandes autores historiográficos e valoralos como fonte de
manifestacións culturais da actualidade (cine e televisión).
9.2. Ensinanzas transversais
 Educación cívica: participar en actividades en grupo comprendendo e aceptando as
normas de convivencia.
9.3. Contidos
Conceptos
 Xerundio, xerundivo e supino.
 Oracións de relativo.
 A partícula quod.
Procedementos
 Identificación e uso das formas nominais do verbo.
 Recoñecemento das proposicións subordinadas adxectivas.
 Identificación do modo do verbo das proposicións subordinadas de relativo.
 Recoñecemento dos usos de quod.
 Formación de sustantivos derivados de verbos.
 Identificación das grandes fases do xénero da historia e dos seus máximos expoñentes.
 Recoñecemento das características da lingua de Salustio.
 Tradución de textos históricos.
 Identificación de lemas e divisas latinos na cultura actual.
Actitudes
 Interese por usar o latín como instrumento para comprobar a ortografía de certas
palabras castelás.
 Curiosidade por coñecer termos do ámbito científico procedentes das linguas clásicas.
 Valoración da historia de Roma como tema principal de producións televisivas e
cinematográficas.
9.4. Actividades
Lingua latina
 Tras observar a formación do xerundio segundo as distintas conxugacións, declinalo en
acusativo, xenitivo, dativo e ablativo dando os matices oportunos en cada caso.
 Tras presentar o xerundivo e observar a súa formación, declinar o xerundivo e o
sustantivo que o acompaña nos casos de acusativo, xenitivo e dativo; comparar as súas
funcións coas do xerundio.
 Formar o supino dalgúns verbos e analizar os matices que achega nunhas oracións
modelo.
 Unir dúas oracións simples para formar unha oración composta mediante a
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transformación dunha das oracións en proposición subordinada de relativo; traducir
varias oracións tendo en conta o matiz expresado polo modo do verbo da proposición
de relativo.
 Logo de recordar a que forma corresponde orixinariamente quod, presentar as distintas
proposicións que introduce e traducilas segundo o matiz que achegue o verbo da
subordinada.
Evolución da lingua
 Observar e clasificar unha serie de sufixos; formar sustantivos a partir de verbos; ver
como evolucionaron os sufixos latinos e os que perduran en castelán.
Marco cultural
 Esquematizar os trazos e etapas do xénero da historia utilizando como exemplo a
diversos autores latinos como Salustio, Tito Livio, Tácito, Suetonio…
 Traducir textos históricos de Salustio tras observar as características da súa linguaxe.
Actividades TIC
 Consultar a rede para atopar exemplos cinematográficos do xénero do peplum e extraer
información deles; realizar un sinxelo traballo para comparar os feitos históricos coa
versión cinematográfica ou televisiva destes.
Outras propostas
 Curiosidades: localizar en textos diversos actuais ou noutras manifestacións lemas,
divisas ou eslógans en latín.
9.5. Avaliación
Criterios de avaliación
 Recoñecer a morfoloxía e uso sintáctico en latín das formas nominais do verbo.
 Extraer as características morfosintácticas e léxicas dos textos de Salustio.
 Traducir textos ao latín segundo os modelos dados aplicando mecanismos que
garantan a cohesión e corrección dos textos.
 Analizar morfosintacticamente proposicións subordinadas de relativo e as introducidas
por quod.
 Rastrexar e usar sufixos verbais latinos na derivación de palabras.
 Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación como ferramenta de
recompilación e comunicación de resultados.
Actividades de avaliación propostas no libro do alumno:
 Relacionar as construcións latinas de xerundio coas traducións correspondentes.
 Escribir a forma de xerundio do verbo dado e traducir os sintagmas.
 Analizar e traducir oracións latinas con xerundios e xerundivos.
 Elixir a tradución correcta dos supinos destacados.
 Completar oracións coa forma do relativo apropiada e traducilas.
 Elixir o relativo correcto en cada caso.
 Analizar e traducir oracións indicando o valor de quod.
 Traducir ao latín as oracións indicadas.
 Elixir a grafía correcta en cada caso, coñecendo a procedencia latina.
 Redactar un resumo dos feitos narrados nunha obra de Salustio.
Agora practica
 Ler, analizar e traducir os fragmentos ofrecidos pertencentes a distintos autores e
resolver as cuestións concretas que se propoñen en cada caso: Salustio.
 Relacionar étimos latinos coas palabras resultantes na nosa lingua.
 Relacionar cada obra de historiografía co autor correspondente.
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Unidade 10. X Unitas
Tempo aproximado: 6 horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Linguas Estranxeiras; Grego; Literatura
universal.
10.1. Obxectivos
 Diferenciar os usos da partícula cum como preposición ou como conxunción.
 Recoñecer os principais valores da conxunción cum segundo acompañe a indicativo ou
a subxuntivo.
 Aprender o significado dos principais sufixos latinos.
 Ampliar o propio vocabulario mediante o uso da sufixación culta.
 Recoñecer a importancia da oratoria na vida pública de Roma.
 Analizar e traducir textos forenses.
 Utilizar adecuadamente recursos TIC na procura e tratamento da información.
10.2. Ensinanzas transversais
 Educación cívica e para a paz : Desenvolver hábitos de conduta social e habilidades de
comportamento cívico.
10.3. Contidos
Conceptos
 A partícula cum: preposición, conxunción.
 A oratoria: Cicerón.
Procedementos
 Identificación dos usos de cum como preposición e como conxunción.
 Recoñecemento dos distintos valores de cum segundo o modo verbal da proposición
que introduce.
 Identificación das locuciones coa partícula cum máis frecuentes.
 Uso e manexo do dicionario: procura do significado correcto dos verbos.
 Uso de sufixos verbais para derivar adxectivos.
 Identificación das diferenzas entre latín clásico e latín vulgar.
 Contextualización da oratoria.
 Determinación dos trazos da oratoria en xeral e de Cicerón en particular.
 Tradución de textos forenses.
Actitudes
 Aprecio do dicionario como instrumento útil para a tradución.
 Valoración do latín como lingua da que provén a propia.
 Recoñecemento da importancia da oratoria na vida pública romana.
10.4. Actividades
Lingua latina
 Logo de distinguir as dúas funcións da partícula cum, presentar os usos de cum como
preposición para introducir complementos circunstanciais de modo e compañía;
examinar as funcións de cum como conxunción que introduce diversas proposicións
subordinadas adverbiais.
 Dada unha entrada de dicionario, observar as diferentes acepcións que presenta un
verbo e seleccionar a acepción máis adecuada segundo o contexto.
Evolución da lingua
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 Tras coñecer o significado que achegan unha serie de sufixos, formar adxectivos
derivados de verbos.
Marco cultural
 A través do uso do eixe cronolóxico, situar o xénero da oratoria e os seus principais
representantes, indicando tamén algúns feitos históricos destacables.
 Tras a lectura do texto, analizar a importancia da oratoria na vida pública romana e
extraer información sobre Cicerón.
 Traducir textos de oratoria.
Actividades TIC
 Solicitar información sobre os discursos de Cicerón e clasificala de modo adecuado.
 Consultar o dicionario en liña da lingua e explicar o significado actual do termo cicerone.
 Consultar unha versión en castelán da obra de Quintiliano e definir os xéneros de
causa.
Outras propostas
 Curiosidades: Mediante a lectura da explicación, observar as características do
Appendix Probi, descubrindo, a través dos exemplos, datos para recoñecer a orixe de
sons e palabras das linguas románicas.
10.5. Avaliación
Criterios de avaliación
 Extraer as características morfosintácticas e léxicas dos discursos de Cicerón e
traducilos adecuadamente.
 Identificar os mecanismos de subordinación e traducir tendo en conta os nexos e os
modos verbais.
 Recompilar materiais e distribuílos segundo unha estrutura coherente usando as
tecnoloxías da información.
 Observar en termos do latín vulgar trazos das posteriores linguas románicas.
 Agrupar palabras latinas por familias léxicas e observar os procedementos de
derivación mediante sufixos verbais.
 Estudar os trazos evolutivos da fonética latina en palabras que perduraron na nosa
lingua comparando cultismos e palabras patrimoniais.
Actividades de avaliación propostas no libro do alumno:
 Identificar o uso de cum como preposición ou como conxunción nunhas oracións e
traducilas.
 Elixir a tradución de cum histórico adecuada en cada caso.
 Transformar os ablativos absolutos en construcións de cum histórico e traducir as
oracións.
 Traducir as oracións indicando o valor causal, concesivo ou temporal de cum.
 Traducir ao latín as oracións utilizando a conxunción cum.
 Relacionar as diferentes traducións dos sintagmas atendendo aos diversos significados
dun verbo e os complementos que recibe.
 Anotar cultismos e termos patrimoniais procedentes dos étimos latinos dados.
 Definir o xénero da oratoria.
Agora practica
 Ler, analizar e traducir os fragmentos ofrecidos pertencentes a distintos autores e
resolver as cuestións concretas que se propoñen en cada caso: Eutropio, Cicerón,
César.
 Completar os enunciados coa expresión latina que lles dá sentido.
 Indicar se son verdadeiras ou falsas unha serie de afirmacións sobre literatura latina.
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Unidade 11. XI Unitas
Tempo aproximado: 6 horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Linguas Estranxeiras; Grego; Literatura
universal.
11.1. Obxectivos
 Diferenciar o uso das partículas ut e ne segundo funcións como adverbios ou como
conxuncións.
 Recoñecer os principais valores das conxuncións ut e ne segundo vaian con verbos en
modo indicativo ou verbos en modo subxuntivo.
 Recoñecer e diferenciar a composición propia e impropia.
 Formar palabras compostas a partir de lexemas latinos.
 Explicar os cambios que sufriron as palabras compostas latinas ata chegar á nosa
lingua.
 Diferenciar as grandes etapas da épica latina.
 Recoñecer os trazos xerais da épica e os seus principais autores e obras.
 Valorar a importancia deste xénero e a súa pervivencia na nosa literatura.
11.2. Ensinanzas transversais
 Educación para a paz: a partir do coñecemento dalgúns trazos do latín eclesiástico e os
símbolos do cristianismo, mostrar respecto e tolerancia cara a calquera tipo de
manifestación relixiosa.
11.3. Contidos
Conceptos
 As partículas ut e ne.
 A composición de palabras: propia e impropia.
 A épica latina.
 Virxlio.
Procedementos
 Identificación dos usos de ut e ne como adverbios.
 Recoñecemento dos valores das conxuncións ut e ne segundo o modo do verbo que
introducen.
 Distinción entre composición propia e impropia.
 Determinación do contexto que enmarca a produción da épica.
Actitudes
 Análise da obra de Virxilio como expoñente do xénero épico.
 Valoración da pervivencia do xénero épico na nosa literatura.
11.4. Actividades
Lingua latina
 Tras presentar o uso de ut como adverbio, analizar os matices que achega; clasificar os
usos e funcións de ut como conxunción mediante a observación e tradución de oracións
que a conteñen.
 Logo de distinguir a dobre natureza de ne, analizar os valores e usos desta partícula
como adverbio; realizar un esquema cos principais usos de ne como conxunción.
 Aproveitando o uso de ne como partícula negativa, recordar os casos de dobre
negación en latín.
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Evolución da lingua
 Tras establecer a diferenza entre derivación e composición, presentar e analizar
palabras compostas en latín, comparándoas con palabras compostas en castelán.
 Presentar os trazos da composición propia e impropia en latín; observar as categorías
que interveñen na composición propia e o resultado que se obtén; observar as relacións
nas que se basea a composición impropia; establecer as diferenzas entre ambas.
Marco cultural
 Situar nun eixe cronolóxico as principais etapas da épica latina; ler un romance castelán
e localizar nel temas da épica grega e latina.
 Mediante a lectura do texto, obter os trazos principais da épica latina; comparalos cos
da épica castelá; observar as características da obra de Virxilio como expoñente da
épica.
 Traducir un texto épico localizando nel algúns trazos deste xénero.
Actividades TIC
 Consultar as páxinas web indicadas para completar os datos e a información requirida
acerca da épica grega como antecesora e inspiradora da latina e de toda a épica
posterior.
 Grazas á información obtida sobre a mítica guerra de Troia, ordenar cronoloxicamente
os feitos indicados.
 Buscar en Internet as obras mencionadas, relacionadas cos temas e personaxes da
Eneida e indicar o tipo de obra (pictórica, escultórica, cinematográfica…)
Outras propostas
 Curiosidades: Tras a lectura do texto, extraer información sobre o léxico do latín
eclesiástico e os símbolos do cristianismo procedentes da lingua grega.
11.5. Avaliación
Criterios de avaliación
 Analizar morfosintacticamente e traducir oracións complexas introducidas por
conxuncións, extraídas de textos latinos orixinais.
 Comparar o sistema de composición latino co da lingua propia.
 Extraer características morfosintácticas e léxicas da épica de Virxilio e identificala nos
textos que se traduzan.
 Caracterizar e distinguir os trazos do xénero épico clásico (latino, especialmente)
buscando en obras posteriores pegadas da súa pervivencia.
 Utilizar ferramentas TIC para a procura, selección e clasificación das informacións sobre
a épica obtidas.
Actividades de avaliación propostas no libro do alumno:
 Traducir as oracións compostas e clasificalas segundo o valor da conxunción ut.
 Traducir as oracións latinas tendo en conta os valores de ut indicados.
 Completar as oracións coas formas verbais no modo indicado segundo o valor de ut.
 Elixir as traducións correctas das oracións compostas dadas.
 Traducir ao latín unhas oracións.
 Traducir as oracións latinas tendo en conta o valor da conxunción ne indicado.
 Elixir a oración latina que mellor se axuste á versión ofrecida.
 Explicar o significado na nosa lingua dunha serie de termos de orixe grega.
 Escribir palabras cultas e patrimoniais procedentes dos étimos latinos dados.
 Indicar a orixe, forma e temática da épica.
Agora practica
 Ler, analizar e traducir os fragmentos ofrecidos pertencentes a distintos autores e
resolver as cuestións concretas que se propoñen en cada caso: Horacio, Higino,
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Eutropio.
 Completar, en cada caso, as oracións coa expresión adecuada de orixe grecolatina.
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Unidade 12. XII Unitas
Tempo aproximado: 6 horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Linguas Estranxeiras; Grego; Literatura
universal.
12.1. Obxectivos
 Analizar e traducir proposicións subordinadas comparativas, causales e finais.
 Captar os diversos matices que veñen expresados polo emprego dos diferentes modos
verbais.
 Deducir a formación e o significado de palabras que usan preposicións latinas na súa
formación.
 Identificar palabras castelás sinónimas que teñen formas diferentes por derivar de
prefixos latinos ou gregos.
 Coñecer as características principais de obras do xénero épico e dalgúns dos seus
representantes.
 Apreciar nalgún fragmento a beleza dos versos épicos.
 Buscar información acerca de catasterismos e nomes das galaxias usando ferramentas
das tecnoloxías da información.
1.2. Ensinanzas transversais
 Educación cívica: participar en actividades en grupo comprendendo e aceptando as
normas de convivencia.
12.3. Contidos
Conceptos
 Proposicións subordinadas adverbiais: comparativas, causais e finais.
 Épica: Ovidio e Lucano.
Procedementos
 Identificación e análise de proposicións subordinadas adverbiais comparativas, causais
e finais.
 Identificación das preposicións latinas máis frecuentes na formación de palabras
compostas.
 Dedución do significado de palabras castelás que incorporan preposicións latinas.
 Identificación das obras de Ovidio e Lucano.
 Tradución de textos de Ovidio.
 Comparación do significado de termos e os posibles cambios semánticos sufridos.
 Uso e manexo de ferramentas TIC na procura e selección de información.
Actitudes
 Hábito de incorporar léxico de orixe grecolatino nas propias producións.
 Aprecio pola beleza dos versos latinos.
12.4. Actividades
Lingua latina
 Tras o repaso da formación e uso das proposicións subordinadas comparativas en
castelán, presentar e analizar proposicións comparativas en latín; clasificar os principais
nexos.
 Logo de coñecer o valor expresado polas proposicións finais, clasificar as conxuncións
latinas que se utilizan neste tipo de subordinadas.
 Tras recordar os nexos máis usuais das proposicións causais en castelán, presentar os
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das proposicións causais latinas; comparar proposicións causais castelás e latinas
observando especialmente o modo dos verbos das subordinadas.
Evolución da lingua
 Observar as preposicións latinas máis usuais na composición de palabras e os cambios
fonéticos que sofren.
Marco cultural
 Mediante a lectura do texto, obter información sobre a obra de Ovidio e a de Lucano e
plasmala nun esquema; traducir algúns textos de Ovidio.
Actividades TIC
 Consultar a páxina web indicada sobre o Sistema Solar e completar a información
requirida.
 Investigar sobre o significado dos nomes dados a unha galaxias e relacionalo coa
mitoloxía grecolatina.
Outras propostas
 Curiosidades: comentar a orixe e o significado de vocábulos latinos e verificar a
evolución e os cambios semánticos sufridos ata o seu uso actual.
12.5. Avaliación
Criterios de avaliación
 Identificar os mecanismos de subordinación adverbial máis usuais tendo en conta o uso
de nexos e modos verbais.
 Analizar e traducir textos de Ovidio observando neles as características propias da
épica.
 Observar e analizar os cambios producidos nas preposicións latinas como elementos
compositivos de novas palabras.
 Identificar en palabras da lingua propia elementos grecolatinos e explicar o significado.
 Resumir o contido esencial de textos latinos épicos.
Actividades de avaliación propostas no libro do alumno:
 Traducir oracións tendo en conta o valor da proposición subordinada ofrecido.
 Traducir oracións con valor comparativo fixándose nas partículas correlativas.
 Traducir oracións e expresións que expresan finalidade.
 Elixir a tradución adecuada en cada ocasión.
 Analizar e traducir ao latín as oracións propostas.
 Traducir á lingua propia as oracións causais indicadas.
 Traducir ao latín oracións segundo os modelos de subordinación adverbial practicados.
 Relacionar os prefixos co seu significado e anotar cultismos que os conteñan.
 Elixir a definición adecuada para cada palabra culta.
 Resumir o argumento das Metamorfoses e comentar aspectos relacionados coa
temática e o xénero ao que pertence dita obra.
Agora practica
 Ler, analizar e traducir os fragmentos ofrecidos pertencentes a distintos autores e
resolver as cuestións concretas que se propoñen en cada caso: Séneca, Salustio,
Catulo.
 Seleccionar a opción correcta en relación co significado de palabras que conteñen
compoñentes grecolatinos.
 Desenvolver o tema proposto sobre Ovidio.
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Unidade 13. XIII Unitas
Tempo aproximado: 6 horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Linguas Estranxeiras; Grego; Literatura
universal.
13.1. Obxectivos
 Analizar e traducir proposicións subordinadas adverbiais consecutivas, concesivas e
condicionais.
 Captar os diferentes matices que se expresan mediante a utilización dos modos
indicativo e subxuntivo.
 Formar palabras castelás nas que se usan preposicións latinas como prefixos.
 Relacionar nomes de topónimos españois cos seus significados etimológicos latinos.
 Recoñecer os trazos da lírica e dos seus principais subxéneros.
 Coñecer a algúns autores representantes da lírica.
 Apreciar a beleza dos poemas líricos mediante a tradución dalgún fragmento.
13.2. Ensinanzas transversais
 Educación cívica e para a paz: identificar en textos opinións e sentimentos sobre as
persoas e valoralos criticamente.
13.3. Contidos
Conceptos
 Proposicións subordinadas adverbiais: concesivas, consecutivas e condicionais.
 A lírica: elixía, epigrama; e autores representativos.
 Os goliardos e os Carmina Burana.
Procedementos
 Identificación e análise de proposicións subordinadas adverbiais.
 Tradución e composición de oracións.
 Formación de palabras compostas mediante o uso de preposicións.
 Identificación do uso do latín a partir do século X.
 Contextualización do xénero lírico e dos seus principais representantes.
 Identificación dos trazos dos principais subxéneros líricos.
 Recoñecemento de preposicións latinas en palabras derivadas castelás.
Actitudes
 Aprecio polos representantes da lírica, en especial, polos nados en Hispania.
 Valoración da beleza dos poemas líricos.
 Curiosidade por descubrir, na lingua e literatura castelás, frases e tópicos da lírica
latina.
13.4. Actividades
Lingua latina
 A partir da comparación de proposicións subordinadas consecutivas en castelán e en
latín, presentar os distintos nexos latinos e o matiz que achegan nas diversas
construcións.
 Tras o repaso das conxuncións utilizadas en castelán para introducir proposicións
subordinadas concesivas, presentar un cadro cos nexos usados en latín; relacionar
proposicións cos diversos nexos e analizar o matiz que achegan.
 Mediante a presentación dos trazos das proposicións condicionais en castelán,
presentar as proposicións latinas analizando os modos verbais que predominan.
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Evolución da lingua
 Mediante a clasificación de preposicións latinas, deducir o significado que achegan ás
palabras latinas compostas; observar a evolución de devanditas preposicións no seu
paso á lingua romance.
Marco cultural
 Tras a información lida sobre a orixe da palabra lírica, recoñecer outras palabras do
mesmo campo usadas na actualidade para identificar xéneros ou conceptos literarios.
 Mediante a información ofrecida polo texto, presentar de forma esquemática os
principais subxéneros líricos: elixía e epigrama; traducir algúns textos líricos.
Actividades TIC
 Localizar na rede os poemas de Catulo indicados e lelos.
 Comparar e completar as estrofas propostas dos Carmina Burana, en latín e na súa
tradución.
Outras propostas
 Curiosidades: Tras a lectura da información, explicar quen foron os goliardos e cal era o
latín que usaban.
13.5. Avaliación
Criterios de avaliación
 Identificar os mecanismos de subordinación adverbial máis usuais tendo en conta o uso
de nexos e modos verbais.
 Identificar palabras de orixe latina en calquera texto e explicar o significado fixándose na
preposición latina que incorporan como elemento compositivo.
 Caracterizar os subgéneros líricos latinos buscando en obras literarias posteriores
pegadas da pervivencia dos tópicos e temas clásicos.
 Consultar e seleccionar fontes de información de índole diversa para completar datos e
textos.
Actividades de avaliación propostas no libro do alumno:
 Analizar e traducir oracións complexas con proposicións subordinadas consecutivas.
 Analizar e traducir oracións complexas con proposicións subordinadas concesivas.
 Elixir a tradución que mellor conveña en cada caso.
 Analizar e traducir ao latín as oracións complexas propostas.
 Completar as proposicións subordinadas coa forma e o modo verbal correspondente.
 Traducir oracións compostas con valor condicional.
 Analizar as oracións e indicar que versión latina é a correcta.
 Escribir palabras procedentes dos étimos latinos dados.
 Desenvolver un tema relacionado con Marcial e o epigrama.
Agora practica
 Ler, analizar e traducir os fragmentos ofrecidos pertencentes a distintos autores e
resolver as cuestións concretas que se propoñen en cada caso: César, Marcial.
 Elixir o xentilicio ou o topónimo latino adecuado en cada caso.
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Unidade 14. XIV Unitas
Tempo aproximado: 6 horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Linguas Estranxeiras; Grego; Literatura
universal.
14.1. Obxectivos
 Identificar as formas da conxugación perifrástica e coñecer as distintas ideas que se
poden expresar mediante o seu uso.
 Determinar os distintos tipos de oracións interrogativas: simples ou dobres, directas e
indirectas.
 Analizar e traducir oracións sabendo dar os matices adecuados segundo as formas
verbais e as partículas que utilicen.
 Ampliar o propio vocabulario utilizando prefixos de procedencia latina.
 Recoñecer os principais representantes da comedia e a traxedia latinas.
 Valorar a presenza das linguas clásicas nas novas tecnoloxías da comunicación.
14.2. Ensinanzas transversais
 Educación para a paz: a partir do comprendido sobre a comedia e as representacións
con arquetipos e situacións sociais, reflexionar sobre estes mesmos aspectos na
actualidade evitando discriminacións.
14.3. Contidos
Conceptos
 A conxugación perifrástica.
 Oracións interrogativas.
 O teatro romano: comedia e traxedia.
 As linguas clásicas e as TIC.
Procedementos
 Formación da conxugación perifrástica.
 Identificación dos usos da conxugación perifrástica.
 Identificación e análise de proposicións interrogativas directas e interrogativas
indirectas.
 Formación de palabras compostas.
 Recoñecemento das características da comedia e da traxedia latinas.
 Contextualización dos autores de teatro latinos.
 Identificación de termos de orixe grecolatino no léxico do ámbito científico e tecnolóxico.
Actitudes
 Interese por utilizar todos os recursos e estruturas aprendidas nas traducións.
 Curiosidade por coñecer a orixe de termos referidos aos avances tecnolóxicos.
 Gusto por aplicar as estruturas latinas nas producións en lingua materna.
 Curiosidade por descubrir a pervivencia da obra de Plauto en producións posteriores.
14.4. Actividades
Lingua latina
 Tras ver como se forman os tempos da voz activa e pasiva da perifrástica, analizar os
usos desta conxugación a partir da modificación de frases; clasificar as perífrasis
castelás máis usuais para traducir a perifrástica latina.
 Clasificar as oracións interrogativas latinas en directas e indirectas; observar as
partículas máis frecuentes nas interrogativas directas simples totais e simples parciais;
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descubrir os nexos nas interrogativas indirectas.
Evolución da lingua
 Tras clasificar as partículas latinas, deducir o seu significado e formar palabras
compostas en latín e castelán.
Marco cultural
 Mediante o uso do eixe cronolóxico, situar a produción teatral romana mencionando aos
seus representantes; extraer datos sobre o precedente grego e a orixe do teatro en
Roma e observar a súa pervivencia.
 Tras a lectura do texto, definir os subxéneros teatrais romanos; extraer as
características da comedia e da traxedia romanas.
 Traducir uns textos de comedia e comparar a tradución literal obtida cunha tradución
literaria.
Actividades TIC
 Formar grupos, buscar e seleccionar léxico das linguas propias ou de estudo e as
precedentes en latín.
 Localizar en Internet topónimos británicos e alemáns e buscar a súa relación con termos
latinos.
Outras propostas
 Curiosidades: comentar a orixe e o significado de palabras e expresións grecolatinas
que na actualidade dan nome a elementos relacionados coas novas tecnoloxías da
comunicación.
14.5. Avaliación
Criterios de avaliación
 Recoñecer a morfoloxía das formas verbais da conxugación perifrástica.
 Analizar e traducir textos teatrais extraendo as características do léxico e as
construcións sintácticas.
 Identificar e traducir oracións interrogativas directas e indirectas.
 Observar as partículas compositivas inseparables latinas e identificalas en palabras da
lingua propia.
 Extraer os trazos característicos de temas e personaxes da comedia latina e rastrexar
en obras literarias posteriores a súa pervivencia.
 Redactar traballos de investigación sobre o léxico e a súa evolución utilizando as
tecnoloxías da información e a comunicación de resultados.
Actividades de avaliación propostas no libro do alumno:
 Traducir oracións que conteñen a conxugación perifrástica activa ou pasiva.
 Corrixir unha serie de formas perifrásticas tendo en conta a concordancia co suxeito.
 Elixir a forma correcta do xerundivo da perifrástica en cada caso.
 Analizar e traducir ao latín expresións de obrigación e intención.
 Traducir as oracións interrogativas directas latinas.
 Incluír o adverbio interrogativo latino adecuado co apoio da tradución dada.
 Traducir as oracións interrogativas dobres latinas.
 Analizar as interrogativas indirectas dadas e elixir a tradución que mellor se axuste.
 Relacionar as expresións latinas co seu significado.
Agora practica
 Ler, analizar e traducir os fragmentos ofrecidos pertencentes a distintos autores e
resolver as cuestións concretas que se propoñen en cada caso: Higino, Cicerón, César.
 Determinar si son falsas ou verdadeiras as afirmacións sobre o xénero teatral latino.
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Unidade 15. XV Unitas
Tempo aproximado: 6 horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Linguas Estranxeiras; Grego; Literatura
universal.
15.1. Obxectivos
 Recoñecer algunhas normas da consecutio temporum latina e aplicalas na propia
lingua.
 Identificar os trazos do estilo directo e do estilo indirecto.
 Utilizar preposicións gregas como prefixos para formas palabras derivadas en castelán.
 Recoñecer algunhas correntes filosóficas e algúns pensadores latinos.
 Valorar o uso da lingua latina na transmisión de ideas e pensamentos.
 Apreciar a utilización do latín en épocas posteriores.
 Ler e traducir textos epistolares.
 Mostrar curiosidade por descubrir o uso do latín no século XXI.
15.2. Ensinanzas transversais
 Educación para a paz, moral e cívica: recoñecer o valor da lingua para a transmisión de
ideas e pensamentos, mostrando respecto e tolerancia cara ás manifestacións e
crenzas alleas.
15.3. Contidos
Conceptos
 Consecutio temporum ou concordancia temporal.
 A epistolografía: Plinio o Mozo.
 Correntes filosóficas en Roma.
 Literatura cristiá: San Agustín.
 O latín medieval: San Isidoro de Sevilla.
 O latín humanístico.
 O latín no século XIX.
Procedementos
 Identificación de proposicións subordinadas co verbo en modo indicativo.
 Recoñecemento de proposicións subordinadas co verbo en modo subxuntivo.
 Identificación de compoñentes gregos no léxico castelán.
 Tradución de epístolas de Plinio e Cicerón.
 Recoñecemento do uso do latín en textos literarios e filosóficos ao longo da historia.
Actitudes
 Valoración da lingua latina como instrumento para a transmisión de ideas e
pensamentos.
 Aprecio polo uso do latín en diversas épocas e, en especial, a súa proxección futura
15.4. Actividades
Lingua latina
 Tras a comprensión do fenómeno da consecutio temporum, achegar frases en castelán
para observar a concordancia temporal; despois, comparala no caso do latín.
 Mediante a comparación de exemplos en castelán e en latín, analizar os estilos directo
e indirecto; transformar textos dun estilo a outro.
Evolución da lingua
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 Tras recoñecer o significado ou idea que achega unha serie de palabras gregas, formar
palabras derivadas en castelán que as conteñan.
Marco cultural
 Resumir as ideas principais das correntes filosóficas máis importantes.
 Ler as características das epístolas ou elementos xerais dunha carta latina, identificalas
nos exemplos dados e traducir unha carta familiar de Cicerón e outra de Plinio.
 Tras a lectura do texto, extraer información sobre o uso do latín na literatura medieval e
na do período humanístico; traducir textos destas épocas.
Actividades TIC
 Buscar na rede información acerca de institucións e asociacións que usan o latín como
lingua de comunicación.
 Visitar a través da dirección ofrecida unha revista xuvenil en lingua latina.
Outras propostas
 Curiosidades: Mediante a lectura dos exemplos de palabras latinas usadas no noso
tempo para traducir termos e expresións de lingua modernas, crear outros usando os
recursos de derivación e composición aprendidos ao longo do curso.
15.5. Avaliación
Criterios de avaliación
 Comparar a formación e funcionalidade das oracións subordinadas en latín, así como a
relación que se establece entre tempos e modos, e aplicar os mecanismos na escritura
de textos en lingua propia.
 Identificar en termos casteláns ou doutras linguas de uso e estudo compoñentes
grecolatinos.
 Aplicar mecanismos que garantan a cohesión dos textos e a súa corrección ao traducir
textos dos xéneros estudados e caracterizados (epistolografía, filosofía…).
 Utilizar ferramentas de organización e comunicación TIC na investigación, elaboración e
presentación de traballos monográficos.
Actividades de avaliación propostas no libro do alumno:
 Elixir a forma verbal no modo adecuado para completar as oracións dadas.
 Relacionar as oracións latinas, coa tradución e a relación temporal que expresan.
 Analizar e traducir as oracións segundo as relacións temporais indicadas.
 Traducir ao latín as oracións seguindo os modelos aprendidos.
 Transformar oracións de estilo directo a indirecto por medio de construcións de infinitivo.
 Seleccionar a opción correcta en cada ocasión para transformar oracións de estilo
directo a indirecto.
 Traducir ao latín as oracións seguindo os modelos aprendidos.
 Escribir cultismos e termos patrimoniais que procedan dos étimos latinos dados.
 Redactar un breve texto sobre as achegas da filosofía romana.
Agora practica
 Ler, analizar e traducir os fragmentos ofrecidos pertencentes a distintos autores e
resolver as cuestións concretas que se propoñen en cada caso: César, Cicerón,
Salustio, Higino.
 Elixir a opción que mellor defina, en cada caso, as expresións latinas dadas.
 Redactar un sinxelo informe sobre o latín no século XXI.
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3- A AVALIACIÓN: INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN, CONTIDOS MÍNIMOS, ACTIVIDADES
DE REFORZO E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Realizarase tendo en conta os obxectivos propostos e os criterios de avaliación, e será
unha avaliación tanto do aprendizaxe dos alumnos coma dos procesos de ensinanza e da
práctica docente.
A avaliación do proceso de aprendizaxe será continua e desenrolarase a través de:


unha avaliación inicial para cada unidade didáctica que nos permitirá coñecer os intereses
e capacidades, así coma os seus coñecementos previos, sobre todo sen aqueles alumnos
que cursaron cultura clásica en anos anteriores.



unha avaliación formativa, durante o proceso, sobre as distintas actividades que se
desenrolen e a súa adecuación.



unha avaliación sumativa, ao final do proceso (unidade didáctica).
A través destes tres momentos poderase observar a evolución progresiva do alumno en
relación cos obxectivos propostos.
A Avaliación inicial, pola súa parte, propiciará un aprendizaxe significativo.A
formativa permitirá valorar a adecuación do proceso de ensinanza e aprendizaxe e corrixir
as deficiencias detectadas. Por medio da sumativa valorarase a eficacia de todo o proceso.

3.1. Criterios de evaluación
Enumerarei e comentarei os criterios de avaliación, sen perder de vista que a
técnica fundamental de avaliación é, para esta lingua non instrumental, a realización de
actividades e que, polo tanto, as propostas para a realización das unidades didácticas
serven tamén como método de avaliación.
a. O alumnado deberá ser capaz de identificar e analizar nos textos latinos orixinais os
elementos da morfosintaxe e de comparalos cos das linguas coñecidas. Este criterio trata
de avalia-los obxectivos a. e b. do PC. A técnica concreta de avaliación consistirá en
enfrontar ó alumno cun texto axeitado para que recoñeza as características dunha lingua
flexiva e realice análises morfo sintácticas de complexidade crecente.
Para a avaliación inicial de 2° BAC fíxemos a análise e tradución de vinte
sentencias latinas. Esta última técnica seguirase, ampliando o grao de complexidade dos
textos, ata chegar á avaliación final, xa que é, igualmente, un bo método de avaliación
formativa, por canto nos dá idea dos coñecementos acadados, así como do índice de
comprensión das explicacións. A este método pódenselle engadir as actividades que teñen
como obxecto a gramática.
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b. O alumno será quen de verquer á lingua galega e á lingua castelán textos latinos
pertencentes a distintos xéneros literarios. Este criterio avalía tamén o obxectivo a. malia
que no primeiro é imprescindible realizar antes a análise morfosintáctica, no segundo ano,
para desenvolver a técnica da tradución e para non perder a percepción da estética do
texto, acudirase directamente á tradución, agás nos casos de especial dificultade: o grao
desta indicará en que medida se están a acadar os obxectivos.
c. O rapaz poderá recoñecer a orixe latina e a evolución fonética, morfolóxica e semántica
no léxico das linguas que fala e deducir regras básicas de derivación e composición Este
criterio avalía o obxectivo b. Usaranse como técnicas as actividades enumeradas con
relación ó léxico.
d. O alumnado chegará a relacionar os elementos gramaticais e léxicos básicos do latín e
os das outras linguas que carece. Este criterio, orientado a coñecer o grao de xeralización
e de adquisición dos termos inclusores por parte do discente, avalía tamén o obxectivo b.
Como métodos para cumprilo pódense usar as actividades propostas para tal fin.
3.2 . Procedementos de avaliación
Para acadar a avaliación imos a utilizar os seguintes elementos:
a) Observación do traballo do alumno en clase: organización ao analizar, ao traducir, a
forma de expresarse...
b) Terase en conta a ortografía correcta e a presentación limpa dos traballos e probas de
avaliación. So toleraranse tres faltas de ortografía de letra de uso habitual, equivalendo
unha destas a tres faltas de acentuación. No caso de haxa máis de tres descontarase do
total da proba 0’10 puntos por falta ou proporcionalmente no caso de faltas de
acentuación.
c) Valorarase o interese, o esforzo e a dedicación na realización das actividades tanto
dentro do aula coma na casa, para o que terase en conta a realización completa das
actividades no caderno del alumno.
d) Probas escritas. Han de facerse polo menos dúas en cada avaliación e nelas os alumnos
demostrará nos seus coñecementos de lingua latina en cuanto a morfoloxía, sintaxe e
léxico (posto que non poden utilizar dicionario) e tamén a asimilación das cuestións
culturais tratadas en cada trimestre.
e) En cada avaliación haberá que dar conta dun trcio das locucións e dos topónimos
propostos pola CIUG.
f) Autoavaliación e coavaliación. Os alumnos han de ve-las súas probas, unha vez
corrixidas, para comprobar os seus acertos erros e para avalialas.
g) Os alumnos deberán asistir regularmente a clase.
As actividades que se levarán a cabo para acadar datos cara á avaliación do aprendizaxe son:


Exercicios escritos de tradución de frases ou textos breves nos que articulen os bloques de
contidos do curso. Estes exercicios irán crecendo progresivamente no grao de
complexidade acordo co desenrolo da materia.



Comprobar periodicamente con exercicios orais a adquisición de novos cultismos,
semicultismos, neoloxismos, barbarismos, etc.



Observación sistemática dos exercicios propostos na clase e dos que se fagan na casa.



Valoración da capacidade de sínteses e expresión na exposición de pequenos traballos de
investigación persoal coma reflexo do grao de madurez adquirido.



Valoración do traballo en grupo e da súa capacidade de organización.
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En cada avaliación dedicaranse tres horas (dúas na metade do período e outra ó final –aínda
que isto pode variar en función do desenrolo concreto da programación do aula-) para avaliar
especificamente e por escrito coñecemento dos datos, feitos e conceptos así como as destrezas
e habilidades que os alumnos adquiren ó longo de cada un dos temas.
Antes de cada proba escrita se informarase aos alumnos da estrutura que presentará, así
coma da puntuación que se lles outorgará a cada pregunta ou bloque de preguntas. Comentarase
tamén en clase qué valoración terá cada unha destas probas.
Na nota final de curso valoraranse as probas finais, correspondente á terceira avaliación, o
que representará un 60% da nota, pero tamén se terán en conta os exercicios e múltiples textos
realizados durante o curso, tanto na clase como na casa, así como as notas da 1ª e 2ª avaliación,
o que supoñerá un 25% da nota final, así como as probas sobre cultura latina e as obras lidas
durante o curso, (condición sine qua non para superar a materia de Latín de 1º de bacharelato),
que terán un valor do 15% da nota final.

3.3. Contidos mínimos.
Bloque 1: A lingua latina
Contidos conceptuais
Morfosintaxe nominal: declinación de substantivos das cinco declinacións. Adxectivos.
Morfosintaxe pronominal: Revisión da flexión dos pronomes persoais, demostrativos
posesivos, relativos, interrogativos e indefinidos.
Morfosintaxe verbal: flexión verbal regular, voz activa e pasiva. Os verbos depoñentes.
Verbos irregulares e defectivos. Formas nominais do verbo.
.A oración: .Revisión e afondamento na sintaxe casual. Oracións simples e compostas.
A subordinación
Contidos procedimentais
Identificación e análise, en textos orixinais, dos elementos da morfoloxía irregular (nominal
e verbal) e da sintaxe da subordinación, e comentario das súas variantes e coincidencias
con outras linguas coñecidas.
1.Lectura do texto.
2.Segmentación do texto en períodos oracionais completos.
3.Localización e análise dos constituíntes da oración.
4.Diferenciación entre as oracións principais e subordinadas.
5.Tradución do texto á lingua materna de forma coherente.
6.Uso axeitado e correcto do dicionario e outras fontes de información.
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Contidos actitudinais
Respecto e interese pola lingua latina, da que proceden as linguas galega e castelá.
Valoración dos trazos morfosintácticos latinos como características dunha lingua sintética
fronte á lingua analítica que é o galego ou o castelán.

Bloque 2: A interpretación dos textos
Contidos conceptuais
Técnicas de tradución. Análise morfosintáctica. Uso correcto do dicionario.
.Análise morfosintáctica e tradución dun texto adaptado do texto latino. Traballaremos cos
autores propostos pola CIUG, para este ano son Eutropio e fábulas de Esopo.
Contidos procedimentais
2.Observación e análise das categorías gramaticais da lingua latina.
2.1.Observación e comprensión das preferencias morfolóxicas no latín e nas linguas
coñecidas polo alumno.
3.Observación e análise das estruturas sintácticas da lingua latina.
Análise da estrutura morfosintáctica latina e da equivalente na lingua á que se traduce.
1.Lectura e análise morfosintáctica do texto orixinario.
2.Tradución literal do texto latino.
3.Análise morfosintáctica da tradución do texto latino.
Versión do texto latino á lingua materna.
1.Lectura do texto.
1.1.Segmentación do texto en períodos oracionais completos.
2.Localización e análise dos constituíntes da oración.
2.1.Localización dos núcleos oracionais principais.
5.Tradución.
6.Uso axeitado e correcto do dicionario e outras fontes de información
Contidos actitudinais
Interese por coñece-los temas na súa manifestación orixinaria e valoración dos datos
obtidos de primeira man.
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Bloque 3: O léxico latino e a súa evolución
Contidos conceptuais
Formación de palabras latinas. Composición e derivación. Familias léxicas.Palabras
simples.Palabras derivadas.Palabras compostas.
Elementos morfolóxicos de orixe grecolatina. Prefixos e sufixos.
Formación de palabras: cultismos.
Expresións latinas incorporadas á linguaxe habitual e á culta. As locucións serán as
sinaladas pola CIUG, así coma o apredizaxe de topónimos.
Contidos procedimentais
Comparación do léxico latino e grecolatino co doutras linguas, e dedución de regras
básicas de derivación e composición.
1.Identificación e distinción de palabras simples, compostas e derivadas.
2.Recoñecemento de lexemas e morfemas derivativos: sufixos.
2.1.Formación de palabras mediante a derivación.
2.2.Identificación de palabras primitivas e derivadas.
2.3.Clasificación de palabras derivadas segundo cambios de categoría gramatical.
2.4.Identificación dos principais sufixos derivativos.
3.Observación e descrición dos principais métodos usados na composición de palabras.
3.1.Identificación das principais categorías que interveñen na composición.
3.2.Discernimento e comprensión do significado achegado polos prefixos na composición
de palabras.
4.Comparación dos mecanismos de derivación e composición latinos e os das linguas de
uso.
4.1.Comprobación dos prefixos e sufixos que tomaron as linguas de uso.
4.2.Observación da evolución deses elementos.
4.3.Comprobación da permanencia de cultismos.
Comprobación da existencia de vocabulario específico de orixe grecolatina de uso habitual
nas disciplinas do currículo.
2.Análise de helenismos e latinismos habituais nas materias de estudio do Bacharelato.
2.3.Recoñecemento e comprensión de vocábulos, expresións, locucións…
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Contidos actitudinais
Interese por explicar termos da lingua materna a través de vocábulos latinos dos textos.
1.Interese por comproba-la orixe común das nosas linguas e o resultado final da evolución
do latín a favor destas linguas.
2.Curiosidade por coñece-lo significado etimolóxico das palabras.
3.Interese polo estudio do significado das palabras da propia lingua e os seus posibles
cambios semánticos.
Bloque 4: Roma e o seu legado
Contidos conceptuais
Os xéneros literarios latinos e a súa influencia nas manifestacións posteriores. A literatura
comparada. O teatro romano, a historiografía, a épica, a poesía lírica e elexíaca, a oratoria
e outros xéneros.
Contidos procedimentais
Planificación e realización de sinxelas investigacións sobre temas monográficos,
manexando fontes de diversa índole, restos arqueolóxicos, inscricións, léxicos, artigos
específicos, etc.
Relación e comparanza dos datos que fornecen os textos con outros datos coñecidos.
Selección crítica dos datos fornecidos polas fontes de información.
Contidos actitudinais
Valoración positiva das contribucións do espírito clásico que conforman o ámbito cultural
europeo.
1.Interese por coñece-la tradición clásica, a súa evolución e permanencia na cultura actual.
2.Curiosidade polas manifestacións clásicas e actuais.
3.Interese por comprobar trazos e temas clásicos que perduran nas obras actuais.
4.Valoración da evolución que amosan as diversas tendencias artísticas ó longo do tempo.
Interese e respecto polas linguas e aspectos culturais e históricos de pobos desaparecidos
ou do noso contorno actual.
1.Consciencia da existencia de manifestacións artísticas propias das diversas culturas do
Estado.
2.Valoración do patrimonio cultural como definidor da identidade individual e colectiva e
como valor irreparable en caso de perda.
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3.4. Actividades de recuperación e reforzos
Posto que nesta materia a avaliación é continua, segundo se avanza coa materia explicada
e cos exercicios e textos, xa se vai recuperando o anterior, mesmo se estivese pendente
de superación. Nalgún caso, sobre todo se se tratase de materia con déficit en varios
alumnos, insistirase especialmente e revisarase o visto anteriormente. Polo tanto, non
haberá reforzos específicos, senón o traballo xeral de tódolos alumnos en conxunto.
Criterios de promoción
Como a avaliación desta materia é continua, o alumno aprobará ou non segundo o(s)
exame(s) da 3ª avaliación. Sen embargo, á hora de outorgar a cualificación final terase
tamén en conta o traballo levado a cabo ó longo do curso (con abundantes textos e
cuestións teóricas e prácticas realizados na clase como na casa), a lectura das obras de
literatura, así como as cualificacións das dúas primeiras avaliacións, vixiando
especialmente o nivel de traballo e mellora conseguidos ó longo do curso. Durante o curso
faranse diferentes probas de cultura e literatura latinas e estas cualificacións teranse
presentes á hora do cómputo final, aínda que sexa o máis importante sempre o feito nas
probas da terceira avaliación.

Recuperación de alumnos con Latín I pendente.
Non se contempla horario específico para clases de recuperación de alumnos pendentes,
polo que deberá atenderse dentro do horario lectivo de Latín II. -Sempre serán escasos os
alumnos que teñan pendente Latín I sen estalo cursando en Latín II, dada a configuración
dos currículos de Bacharelato.
Establécense dous tipos de actividades de recuperación:
1. As establecidas para a atención á diversidade (vid. paragrafo anterior) coa diferenza de
que se desenvolverían dende o comezo do curso.
2. Dentro da programación de Latín II nos contidos conceptuais dos bloques de Lingua Latina
e de Interpretación de Textos hai unha parte importante a desenvolver na primeira
avaliación de revisión de contidos do programa de Latín I. Estes han de ir orientados
especialmente ós alumnos con Latín I pendente.

Contidos mínimos para alumnos pendentes de Latín I.
Os establecidos na programación do ano anterior para Latín I. Sen embargo, dadas
as posibilidades para actividades de recuperación explicadas no apartado anterior,
versarán os contidos mínimos sobre os bloques de Lingua Latina, Tradución e
interpretación de Textos, Roma e o seu legado. Dado que non se pode facer un
seguimento dos alumnos en clase, inclúense soamente nesta programción os contidos
conceptuais.
1. Seguimento das actividades durante o curso de Latín II
2. Superación de exames específicos nos que se ponderará:
a. 1/4 para o bloque de Lingua Latina
b. 1/2 para o bloque de Traducción e Interpretación de textos
c. 1/4 para o bloque de libre elección (Roma e o seu legado e o léxico e a súa
evolución)
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Ponderación dos contidos nos exames.
Realizarase segundo as prioridades que se establezan. Con carácter orientativo
Lingua Latina 1/4
Tradución e Interpretación 1/2
O léxico latino e a súa evolución 1/8
Roma e o seu legado 1/8

3.4. Criterios de cualificación
Como os alumnos de segundo de bacharelato deben facer o exame de selectividade para
ingresar na Universidade, os criterios de cualificación serán os mesmos da Selectividade,
ou sexa:
-Tradución dun texto: 6 puntos
- Análise gramatical do texto subliñado: 1 punto
- Cuestión de literatura: 1. 5 puntos.
- Cuestión de culturaclásica: 1. 5 puntos.
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