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1. Introducción
A programación da materia de Latín considera as competencias básicas asociadas á materia, os obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación do curso e concrétaos e organízaos en unidades didácticas.
Cada unha das unidades didácticas desenvolve as secuencias de aprendizaxe segundo os
seguintes criterios:
• Aumenta de maneira progresiva o nivel de esixencia, xerando novas situacións de ensino-aprendizaxe que expoñen un reto ao alumnado, esixindo en cada ocasión un maior
grao de coñecementos e estratexias.
• Inicia as novas aprendizaxes asegurando a base dos anteriores.
• Mantén un enfoque globalizador e interdisciplinar entre os contidos comús a varias materias, de xeito que, ao abordalos, se obteña unha visión completa.
• Desenvolve os contidos atendendo á súa didáctica específica, vinculándoos coa contorna
dos alumnos e tratando de que descubran a súa funcionalidade para que resulten cada vez
máis significativos.
• Introduce e propicia o tratamento formativo dos contidos transversais.
• Fomenta modos de razoamento axeitados ao momento evolutivo destes alumnos e introduce o método e o pensamento científicos.
• Privilexia actividades que promovan a reflexión crítica sobre que aprender e como aprendelo.
• Convida ao traballo en equipo e a aprender en equipo.
• Favorece a expresión clara e precisa do pensamento, a través da linguaxe oral e a linguaxe escrita.
• Propón suficientes actividades de reforzo e ampliación, para adaptarse á maioría do
alumnado.
• Dá á avaliación un carácter formativo para alumno e profesor, e incorpora o carácter
orientador propio desta etapa.
As competencias básicas na materia de Latín
Entendemos as competencias básicas como aquelas aprendizaxes que se consideran imprescindibles e que o alumno debe desenvolver ao finalizar esta etapa para a aproximación
á súa realización persoal, o exercicio da cidadanía activa, a súa incorporación satisfactoria
á vida adulta e o desenvolvemento dunha aprendizaxe permanente ao longo da vida.
Os ámbitos de competencias básicas identificados son os seguintes:
• Competencia en comunicación lingüística
• Competencia matemática
• Competencias no coñecemento e a interacción co mundo físico
• Tratamento da información e competencia dixital
• Competencia social e cidadá
• Competencias cultural e artística
• Autonomía e iniciativa persoal
• Competencia para aprender a aprender
Pola súa mesma natureza as competencias básicas teñen un carácter transversal; por tanto, cada unha delas se acada a partir do traballo nas diferentes materias da etapa.
En cada unha das unidades de Latín preséntanse as competencias traballadas.
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2. Programación
O libro estrutúrase en 15 unidades e en cada unha delas os contidos distribúense do modo
seguinte:
• Cada unidade propón unha presentación por medio dunha imaxe e un texto dun autor latino orixinal (traducido e cun comentario) que permite enlazar co Thema correspondente.
Baixo o epígrafe A priori ofrécense unha serie de actividades destinadas a activar os coñecementos previos necesarios para unha mellor comprensión da unidade; e tamén a presentación dos contidos e as competencias básicas traballados na unidade.
• Lingua latina: exposición de contidos con actividades de aplicación inmediata para aprender e exercitar aspectos básicos da morfosintaxe latina e motivar a tradución e composición de oracións e textos sinxelos nunha dobre páxina que pecha o bloque.
• Orixe das palabras: visión xeral da evolución da lingua latina; unha mostra dos mecanismos de derivación latinos e os da propia lingua; e unha incentivación do enriquecemento e
uso dun vocabulario culto e apropiado.
• Cultura e civilización (14 Themae): contidos de tipo cultural (historia, vida cotiá, literatura…) cunha breve exposición e unhas ideas que poden utilizarse como punto de partida
para un traballo metodolóxico (individual ou colectivo), que permita a exercitación dos
alumnos na busca, selección, tratamento e elaboración de información. Proponse un esquema e unha posible organización dos pasos que se han de seguir e de como presentar o
traballo.
• A unidade péchase cun Memorandum para sintetizar os contidos básicos da unidade e
unha comprobación da adquisición dos devanditos contidos mediante a realización das actividades propostas no apartado Sine qua non…
Na Carpeta de recursos ofrécense as fichas fotocopiables de reforzo, ampliación e avaliación que se poden utilizar cando o profesorado o crea conveniente.
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Unidade 1. Prima unitas
Tempo aproximado: tres horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Linguas Estranxeiras.
1.1. Obxectivos
• Pronunciar e ler palabras e textos sinxelos tendo en conta a prosodia latina.
• Mostrar, sen entrar en detalles, aspectos da morfoloxía nominal e verbal do latín.
• Descubrir as orixes da lingua latina e incluíla con outras na familia indoeuropea.
• Recoñecer os períodos ou fases cronolóxicas da lingua latina e as súas variantes.
• Enriquecer o vocabulario incluíndo cultismos, semicultismos e termos patrimoniais en textos de uso escolar.
1.2. Competencias básicas
• Usar de forma habitual e autónoma fontes diversas de información (enciclopedias, prensa, documentos, Internet etc.), valorando criticamente os datos extraídos.
• Aplicar os coñecementos da propia lingua para comprender as características da lingua
latina e viceversa.
• Localizar no tempo e no espazo a cultura romana apreciando a herdanza cultural e lingüística achegada á nosa propia cultura.
• Saber planificar o tempo e distribuír axeitadamente as tarefas no traballo individual.
• Consultar dicionarios xerais sabendo extraer a información axeitada.
1.3. Ensinanzas transversais
• Educación para a paz. Aproveitar o contido sobre a orixe do latín e as linguas románicas,
para falar da diversidade lingüística, a tolerancia e o respecto polas diferentes linguas, e
tamén as diversas modalidades dunha mesma lingua.
• Educación ambiental. Coa lectura do epigrama de Marcial trátase o tema do consumo do
papel e as súas consecuencias no medio ambiente.
1.4. Contidos
Conceptos
• O alfabeto latino e a súa orixe.
• Modelos de pronunciación do latín: a pronunciación clásica.
• A sílaba.
• O acento prosódico latino.
• As palabras variables e as palabras invariables en latín.
• A morfoloxía nominal latina e a flexión casual.
• A morfoloxía verbal latina.
• As linguas indoeuropeas e o latín.
• As fases cronolóxicas da lingua latina.
• O latín e as linguas románicas.
• Nocións de evolución do léxico.
Procedementos
• Recoñecemento dos sons latinos e as súas correspondencias na lingua do alumnado.
• Identificación das sílabas latinas.
• Establecemento do acento prosódico nas palabras latinas.
• Lectura de textos latinos sinxelos aplicando elementos de prosodia.
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• Clasificación das palabras segundo a categoría gramatical.
• Identificación das funcións sintácticas das palabras e a súa equivalencia no caso latino
correspondente.
• Recoñecemento e clasificación das principais linguas indoeuropeas.
• Identificación das linguas románicas e localización actual destas.
• Identificación de palabras cultas, semicultas e patrimoniais.
• Uso e manexo de palabras de orixe indoeuropeo e non-indoeuropeo.
• Recoñecemento de palabras e expresións neolatinas e o seu significado na lingua do
alumnado.
Actitudes
• Interese por coñecer unha nova lingua: o latín.
• Curiosidade por coñecer palabras e expresións de orixe latina.
• Gusto por coñecer as orixes da propia lingua.
• Aprecio e respecto polas linguas clásicas e polas modernas.
1.5. Actividades
A seguir, detallamos as actividades que se van propoñendo ao longo desta unidade e presentes no libro do alumno.
• A priori: ler e comentar o texto de Marcial e extraer ideas relacionadas coa educación
medioambiental; observar e describir a fotografía. Actividades previas: Reflexionar sobre
temas relacionados coa lingua propia: o abecedario, as clases de palabras segundo o
número de sílabas, a función sintáctica das palabras e vocabulario relacionado cos días da
semana.
• Ler frases e oracións tendo en conta a fonética e a pronunciación clásica.
• Seguir os pasos indicados para pronunciar axeitadamente palabras: separar palabras en
sílabas e clasificalas segundo o seu número; sinalar se as palabras son graves ou agudas;
ler as palabras tendo en conta as nocións de prosodia aprendidas.
• Clasificar unha serie de palabras latinas segundo a categoría gramatical, dada a súa similitude coas palabras da propia lingua.
• Determinar o xénero de palabras latinas e comprobar a súa semellanza coas pa-labras
da lingua propia procedentes das mesmas.
• Realizar unha actividade en grupo consistente na lectura dunha fábula latina traducida e
comparala co texto latino para extraer palabras que variasen minimamente na súa evolución.
• Consultar no dicionario a orixe dunha serie de palabras.
• Relacionar termos actuais coa seu correspondente tradución ao latín.
• Localizar nun atlas topónimos actuais e relacionalos coa lingua románica correspondente.
• Relacionar vocábulos da propia lingua cos étimos latinos dos que proceden.
• Coa axuda das novas tecnoloxías, comprobar o parentesco entre as linguas indicadas e
deducir datos; clasificar as linguas europeas segundo sexan indoeuropeas ou nonindoeuropeas; en equipos de traballo e coa axuda das TIC, confeccionar diversos mapas
lingüísticos.
Actividades de reforzo das competencias básicas
• Ler en voz alta palabras latinas tendo en conta os sons vocálicos e consonánticos.
• Identificar funcións sintácticas en oracións da propia lingua e atopar o caso equivalente
en latín.
Actividades de ampliación
• Clasificar palabras segundo a posición da sílaba tónica e lelas seguindo unhas normas
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sinxelas para atopar o acento prosódico, tendo en conta as sílabas longas e as breves.
1.6. Avaliación
Criterios de avaliación
• Coñecer o alfabeto latino e o valor fonético de cada grafía.
• Asimilar elementos básicos de prosodia latina que permitan a lectura de palabras, de frases e dun texto sinxelo.
• Distinguir aspectos xerais da morfoloxía nominal e verbal do latín.
• Clasificar pola súa orixe as principais linguas europeas actuais, con especial atención ás
linguas indoeuropeas e románicas.
• Identificar os elementos que configuran o vocabulario do alumnado: cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais.
Actividades de avaliación
Realizar as actividades de avaliación do libro do alumno (páx. 19).
• Separar en sílabas palabras latinas e detectar a posición do acento, aplicando os elementos de prosodia.
• Completar enunciados.
• Relacionar os casos latinos coa función sintáctica correspondente.
• Recoñecer linguas indoeuropeas, románicas e non-indoeuropeas.
• Relacionar e clasificar os pares do vocabulario derivado a partir dun étimo latino.
Resolver as actividades propostas na ficha de avaliación da Carpeta de recursos (páx. 31):
• Separar palabras latinas e clasificalas segundo o número de sílabas.
• Relacionar casos e funcións sintácticas.
• Relacionar as fases da lingua latina co período correspondente.
• Clasificar unha serie de linguas segundo a súa orixe.
• Mencionar as linguas románicas da Península e tres europeas.
• Clasificar cultismos e termos patrimoniais segundo o étimo que lles corresponda.
Outras propostas:
• Expoñer en clase os resultados dos traballos realizados en grupo.
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Unidade 2. Secunda unitas – Thema I
Tempo aproximado: catro horas e media
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Ciencias Sociais, Xeografía e Historia;
Linguas Estranxeiras.
2.1. Obxectivos
• Declinar palabras da primeira declinación e conxugar o verbo copulativo sum.
• Recoñecer os elementos básicos da oración latina.
• Establecer as funcións básicas do caso nominativo.
• Introducir orientacións para a tradución de textos latinos á lingua do alumnado.
• Detectar a evolución dos sons vocálicos tendo en conta a súa posición na palabra.
• Recoñecer e valorar a etimoloxía grega e latina do vocabulario, e tamén de locucións e
expresións latinas.
• Establecer o marco xeográfico de Roma e a súa expansión posterior.
2.2. Competencias básicas
• Usar de forma habitual e autónoma fontes diversas de información (enciclopedias, prensa, documentos, Internet etc.), valorando criticamente os datos extraídos.
• Aplicar os coñecementos da propia lingua para comprender as características da lingua
latina e viceversa.
• Comprender e interpretar textos sinxelos en lingua latina e dar a súa versión na lingua
propia e viceversa.
• Resumir e sintetizar textos identificando a información esencial.
• Usar as palabras axeitadas ao discurso incorporando os termos cultos e técnicos precisos.
• Localizar no espazo a cultura romana e comparala coa actual, especialmente coa propia.
• Interpretar planos e mapas para extraer os datos requiridos e completar a información
textual.
• Consultar dicionarios xerais sabendo extraer a información axeitada.
2.3. Ensinanzas transversais
• Educación moral e cívica. A partir do estudo da expansión xeográfica de Roma desde os
seus inicios e falando da diversidade de culturas e etnias, reflexionar e desenvolver habilidades para resolver de maneira pacífica e positiva conflitos derivados das diferencias culturais e étnicas.
2.4. Contidos
Conceptos
• As declinacións latinas: a primeira declinación.
• As conxugacións verbais do latín.
• O verbo copulativo sum.
• A oración latina e os seus elementos.
• A concordancia entre o suxeito e o predicado.
• Clases de oracións: as oracións copulativas e as oracións predicativas.
• As funcións do nominativo.
• A evolución dos nomes e dos adxectivos latinos a partir do acusativo senlleira.
• Os cambios fonéticos das vogais simples en posición tónica e dos ditongos no seu paso á
lingua do alumnado.
• Nocións de evolución do léxico e locucións de orixe latina.
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• Os elementos léxicos do grego na lingua propia.
• Nocións de léxico prerromano.
• O marco xeográfico de Roma e da Península Itálica.
• A expansión xeográfica do Imperio romano.
• As vías de comunicación romanas: as calzadas.
Procedementos
• Identificación das funcións sintácticas básicas.
• Lectura, análise e tradución de sintagmas e textos latinos sinxelos.
• Recoñecemento dos complementos do nome e as súas funcións.
• Retroversión á lingua latina de sintagmas compostos por un nome e complemento do
nome.
• Recoñecemento da evolución de sons vocálicos latinos.
• Identificación da evolución do significado do vocabulario derivado de étimos latinos.
• Identificación e uso de palabras cultas, semicultas e patrimoniais.
• Uso e manexo de topónimos e xentilicios de procedencia prerromana.
• Identificación do uso de palabras, os ditos e expresións procedentes do latín.
• Localización de Roma no espazo.
• Recoñecemento e localización das provincias do Imperio romano.
• Localización en mapas das vías comerciais terrestres romanas.
Actitudes
• Interese por coñecer os mecanismos morfolóxicos e sintácticos da lingua latina.
• Interese por coñecer palabras e expresións de orixe latina.
• Curiosidade por coñecer as orixes da propia lingua.
• Aprecio pola conservación de monumentos e restos arqueolóxicos romanos.
2.5. Actividades
A seguir, detallamos as actividades que se van propoñendo ao longo desta unidade e presentes no libro do alumno.
• A priori: ler e comentar o texto de Virxilio e extraer ideas relacionadas coa conciencia expansionista e dominadora da civilización romana; observar e describir a fotografía. Levar a
cabo as actividades previas destinadas a recoñecer o tipo de oracións segundo a natureza
do predicado, identificar funcións sintácticas (complemento do nome e predicativo), analizar formas verbais do verbo copulativo, e establecer as relacións de concordancia entre
suxeito e verbo nunha serie de oracións.
• Indicar a declinación á que pertencen unhas palabras segundo o xenitivo e declinalas.
• Analizar, traducir e completar as oracións coas palabras que faltan.
• Traducir oracións copulativas sinxelas e cambiar de número os núcleos.
• Tradución: previamente, comparar estruturas sintácticas latinas coas da propia lingua; ler
e aplicar unha serie de pasos que cómpre ter en conta para traducir unha oración ao latín;
traducir sintagmas ao latín; analizar e traducir oracións copulativas latinas.
• Aplicar as normas de evolución sobre vogais e ditongos en palabras de uso habitual.
• Realizar exercicios de etimoloxía con palabras procedentes da primeira declinación, distinguindo cultismos e termos patrimoniais.
• Detectar as compoñentes gregos nunhas palabras e explicar o seu significado.
• Relacionar topónimos de orixe prerromana cos nomes actuais das localidades e os correspondentes xentilicios cultos.
• Aprender o significado e o uso adecuado de certas locucións e expresións latinas e pescudalas en textos ou situacións comunicativas habituais.
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Actividades de reforzo das competencias básicas
• Indicar en que casos poden estar unha serie de palabras.
• Seleccionar o caso que corresponde á función sinalada e completar a tradución das oracións.
Actividades de ampliación
• Tradución: traducir unha fábula sinxela e xa coñecida, aplicando o procedemento aprendido anteriormente e coa axuda de certas frases e sintagmas xa traducidos entre parénteses.
Outras propostas:
• Curiosidades: relacionar os nomes dos días da semana con seu precedente latino así
como coa mitoloxía; coa axuda das novas tecnoloxías buscar a orixe dos nomes dos días
da semana en linguas que non son románicas.
• Ideas para investigar: analizar e interpretar un mapa da expansión do Imperio romano e
indicar que países da actualidade se corresponden con aquelas; buscar información e representar nun mapa as calzadas romanas de Hispania comparando o seu percorrido co
das actuais autoestradas e estradas nacionais.
2.6. Avaliación
Criterios de avaliación
• Recoñecer e declinar as palabras da primeira declinación.
• Conxugar as formas de indicativo do verbo copulativo sum.
• Distinguir as semellazas e diferenzas da sintaxe latina respecto da lingua propia.
• Traducir do latín á lingua propia sintagmas e textos sinxelos formados por oracións simples copulativas.
• Identificar os procesos de evolución fonética de vogais tónicas e ditongos latinos.
• Recoñecer expresións e topónimos de orixe latina.
• Identificar algúns étimos gregos habituais no estudo académico.
• Coñecer o marco xeográfico orixinario de Roma e a súa posterior expansión.
Actividades de avaliación
Realizar as actividades de avaliación do libro do alumno (páx. 33).
• Declinar palabras da primeira declinación.
• Cambiar de número sintagmas compostos por un nome e un adxectivo (CN).
• Traducir ao latín formas verbais dos verbos ser e estar.
• Analizar morfolóxica e sintacticamente oracións latinas e traducilas.
• Explicar a evolución vocálica de étimos latinos á lingua do alumnado.
• Escribir palabras da propia lingua derivadas de palabras latinas da primeira declinación.
• Relacionar o nome das disciplinas indicadas, formadas por elementos gregos, co obxecto
de estudo correspondente.
Resolver as actividades propostas na ficha de avaliación da Carpeta de recursos (páx. 43):
• Completar as oracións latinas coa palabra proposta no caso que corresponda.
• Completar a tradución ao castelán dunhas oracións.
• Traducir formas latinas do verbo copulativo.
• Completar as afirmacións sobre morfosintaxe latina.
• Traducir tres oracións latinas.
• Escribir as palabras propostas tendo en conta a evolución das vogais sinaladas.
• Anotar palabras procedentes do latín diferenciando os cultismos dos termos patrimoniais.
• Indicar o obxecto de estudo das disciplinas indicadas.
• Formar oracións incorporando as locucións latinas propostas.
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Outras propostas:
• Expoñer en clase os resultados do traballo realizado no apartado de Curiosidades sobre
a orixe das nomes dos días da semana en diversas linguas.
• Expoñer nun mural os mapas de calzadas e estradas da Península.
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Unidade 3. Tertia unitas – Thema II
Tempo aproximado: seis horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Ciencias Sociais, Xeografía e Historia;
Linguas Estranxeiras.
3.1. Obxectivos
• Declinar palabras da segunda declinación.
• Conxugar verbos da primeira conxugación.
• Establecer as funcións básicas do caso acusativo.
• Seguir un proceso claro para a tradución de textos latinos.
• Detectar a evolución dos sons vocálicos tendo en conta a súa posición na palabra.
• Recoñecer e valorar a etimoloxía grega e latina do vocabulario, así como de locucións e
expresións latinas.
• Establecer o marco histórico de Roma e identificar as diferentes épocas.
3.2. Competencias básicas
• Aplicar os coñecementos da propia lingua para comprender as características da lingua
latina e viceversa.
• Comprender e interpretar textos sinxelos en lingua latina e traducilos.
• Empregar as palabras axeitadas ao discurso incorporando os termos cultos e técnicos
precisos.
• Localizar no tempo e espazo a cultura romana e comparala coas actualles, especialmente coa propia.
• Entender como os usos e normas que rexen as relacións sociopolíticas foron variando
para adaptarse a novas situacións.
• Usar de forma autónoma fontes diversas de información sabendo localizar os datos requiridos.
• Recoñecer en textos literarios e en manifestacións audiovisuais temas e asuntos romanos.
• Saber planificar o tempo e distribuír axeitadamente as tarefas no traballo individual.
3.3. Ensinanzas transversais
• Educación para a paz. Na realización de traballos en grupo e exposicións en clase, mostrar interese por manifestar xuízos e opinións propios sobre temas diversos, sabendo escoitar os demais.
• Educación moral e cívica. A partir do estudo da historia de Roma desde os seus inicios e
falando da diversidade de culturas e etnias, reflexionar e desenvolver habilidades para resolver de maneira pacífica e positiva conflitos derivados das diferencias culturais e étnicas.
3.4. Contidos
Conceptos
• A segunda declinación: -us, -er, -ir.
• Os verbos da primeira conxugación.
• As funcións do acusativo: complemento directo e complemento circunstancial.
• Os cambios fonéticos das vogais simples en posición átona e dos ditongos no seu paso á
lingua do alumnado.
• Nocións de evolución do léxico e locucións de orixe latina.
• Os elementos léxicos do grego na lingua propia.
• O marco histórico de Roma: historia e mito da fundación.
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• Os grandes períodos da historia romana.
• As principais institucións romanas.
Procedementos
• Declinación de nomes en -us, -er e -ir da segunda declinación.
• Identificación da relación de concordancia entre nomes e adxectivos.
• Conxugación de formas verbais latinas da primeira conxugación.
• Lectura, análise e tradución de sintagmas e textos latinos sinxelos.
• Recoñecemento dos complementos do nome.
• Recoñecemento dos valores principais do caso acusativo.
• Inclusión de palabras no caso adecuado en oracións latinas.
• Recoñecemento da evolución de sons vocálicos latinos.
• Identificación da evolución do significado do vocabulario derivado de étimos latinos.
• Identificación e uso de palabras cultas, semicultas e patrimoniais.
• Identificación do uso de palabras, os ditos e expresións procedentes do latín.
• Localización de Roma no tempo.
• Recoñecemento de feitos históricos romanos na literatura e películas actuais.
• Lectura e comentario de textos clásicos e modernos sobre diferentes episodios da historia romana.
Actitudes
• Interese por coñecer os mecanismos morfolóxicos e sintácticos da lingua latina.
• Interese por coñecer palabras e expresións de orixe latina.
• Curiosidade por coñecer as orixes da propia lingua.
• Gusto por coñecer e comentar textos de autores clásicos e modernos.
• Interese por coñecer a organización sociopolítica en diferentes épocas históricas de Roma.
3.5. Actividades
A seguir, detallamos as actividades que se van propoñendo ao longo desta unidade e presentes no libro do alumno.
• A priori: realizar exercicios preparatorios para repasar conceptos sobre o sistema de
conxugación dos verbos regulares na lingua do alumnado, súas clases e formas en diferentes tempos verbais; detectar, en análise sintácticas, os complementos directos e o paso
da voz activa a pasiva para observar a mudanza dun complemento directo a suxeito paciente. Ler e comentar un texto latino do orador Cicerón para reflexionar sobre a importancia e o valor dado xa desde a Antigüidade clásica á aprendizaxe da lingua materna e os
factores que interveñen no devandito proceso de aprendizaxe.
• Declinar nomes e adxectivos da segunda declinación. Seleccionar o adxectivo adecuado
mantendo a relación de concordancia, usando palabras da segunda e, logo, da primeira
declinación.
• Clasificar unha serie de formas verbais segundo a súa raíz, indicar o tempo verbal e traducilas do latín ao castelán e viceversa.
• Analizar os compoñentes das oracións e seleccionar a tradución correspondente en cada
ocasión.
• Clasificar oracións segundo sexan completas ou incompletas e traducir as primeiras.
• Completar as oracións cun complemento directo adecuado e traducilas.
• Tradución e composición: lembrar previamente como adoitan aparecer os complementos
nominais en latín; clasificar sintagmas nominais segundo a súa estrutura sintáctica e traducilos; analizar e traducir oracións atendendo ás estruturas sintácticas indicadas; completar
as oracións latinas tendo en conta as palabras salientadas.

Fidel Lozano Paz

12

Latín 4 ESO
Programación de aula

• Resolver as actividades observando a evolución de sons vocálicos simples átonos e, logo, os ditongos.
• Realizar exercicios sobre etimoloxías con palabras procedentes da segunda declinación e
verbos da primeira conxugación.
• Relacionar termos do vocabulario propio da política cos seus étimos latinos; explicar o
significado de palabras tendo en conta os seus compoñentes gregos.
• Completar oracións coas locucións latinas indicadas; relacionar expresións latinas coas
súas siglas ou abreviaturas, e co significado oportuno.
Actividades de reforzo das competencias básicas
• Escribir completa a declinación das palabras puer e vir.
• Detectar erros de concordancia entre nomes e adxectivos e corrixilos.
Actividades de ampliación
• Traducir as oracións tendo en conta a presenza das preposicións de acusativo que introducen o complemento circunstancial.
• Analizar e traducir oracións latinas e clasificar os complementos atopados en acusativo
segundo funcionen como complemento directo ou circunstancial.
• Completar a tradución dun texto sobre Teseo e indiciar se as afirmacións son verdadeiras
ou falsas.
Outras propostas:
• Curiosidades: observar e analizar a evolución de certas palabras latinas en diversas linguas románicas e comprobar a distinta procedencia destas mesmas en relación aos vocábulos latinos.
• Ideas para investigar: pescudar o tema da historia de Roma en películas (peplums) e novelas históricas das diferentes literaturas europeas, así como en cómics.
3.6. Avaliación
Criterios de avaliación
• Recoñecer e declinar as palabras da segunda declinación.
• Conxugar as formas de indicativo dos verbos da primeira conxugación.
• Distinguir as semellazas e diferenzas da sintaxe latina respecto da lingua propia.
• Traducir oracións simples copulativas e predicativas do latín á lingua propia.
• Identificar os procesos de evolución fonética de vogais átonas e ditongos latinos.
• Recoñecer expresións latinas e o seu significado na lingua propia.
• Aplicar a evolución fonética de étimos latinos á lingua do alumnado.
• Coñecer o marco histórico de Roma e as etapas cronolóxicas máis importantes.
Actividades de avaliación
Realizar as actividades de avaliación do libro do alumno (páx. 51).
• Declinar sintagmas formados por nomes e adxectivos da segunda declinación.
• Detectar a palabra que non está no mesmo caso e número que o resto nunha serie.
• Recoñecer formas verbais do verbo sum e de verbos da primeira conxugación.
• Analizar morfosintacticamente oracións latinas e traducilas, recoñecendo as distintas funcións do caso acusativo.
• Realizar a evolución vocálica de étimos latinos á lingua do alumnado.
• Escribir cultismos e termos patrimoniais procedentes dos étimos latinos propostos.
Resolver as actividades propostas na ficha de avaliación da Carpeta de recursos (páx. 55):
• Completar a declinación de dúas palabras da segunda.
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• Traducir as formas verbais latinas dos verbos da primeira conxugación.
• Traducir as oracións latinas e completar as novas oracións propostas seguindo a mesma
estrutura.
• Escribir as palabras que proceden das latinas dadas tendo en conta os sons vocálicos
destacados.
• Incorporar as locucións latinas en oracións de propia creación.
• Definir as características dos sistemas políticos a que se refiren os cultismos.
Outras propostas:
• Expoñer en clase os resultados da análise da procedencia das palabras propostas na
sección Curiosidades.
• Mencionar o contido de novelas históricas, filmes… nos que se aprecia a presenza de
temas históricos romanos.
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Unidade 4. Quarta unitas – Thema III
Tempo aproximado: seis horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Ciencias Sociais, Xeografía e Historia;
Linguas Estranxeiras.
4.1. Obxectivos
• Declinar palabras neutras da segunda declinación.
• Identificar e declinar adxectivos da primeira clase.
• Recoñecer e conxugar verbos da segunda conxugación.
• Establecer as funcións básicas do caso xenitivo.
• Recoñecer a función do complemento predicativo.
• Seguir un proceso para a retroversión.
• Detectar a evolución dos sons consonánticos tendo en conta a súa posición na palabra.
• Recoñecer e valorar a etimoloxía latina do vocabulario, e tamén de locucións e expresións latinas.
• Recoñecer elementos prerromanos e romanos en topónimos e xentilicios.
• Establecer o marco histórico da presenza romana na Península Ibérica e identificar as diferentes épocas.
4.2. Competencias básicas
• Aplicar os coñecementos da propia lingua para comprender as características da lingua
latina e viceversa.
• Utilizar as palabras axeitadas ao discurso incorporando os termos cultos e técnicos precisos.
• Comprender e interpretar textos sinxelos en lingua latina e traducilos.
• Localizar no tempo e no espazo a herdanza da cultura romana na Península Ibérica.
• Usar de forma habitual e autónoma fontes diversas de información (enciclopedias, prensa, documentos, Internet etc.), valorando criticamente os datos extraídos.
• Resumir e sintetizar textos identificando a información esencial.
• Interpretar mapas para extraer os datos requiridos e saber representar datos en mapas.
• Recoñecer na toponimia elementos da tradición clásica.
• Saber planificar o tempo e distribuír axeitadamente as tarefas no traballo individual.
4.3. Ensinanzas transversais
• Educación para a paz. Por medio das investigacións e da plasmación dos datos atopados
en traballos, mostrar preocupación e interese pola conservación do patrimonio cultural.
• Educación moral e cívica. A partir do estudo da Hispania prerromana e a posterior presenza romana desde os seus inicios e falando da diversidade de culturas e etnias, reflexionar e desenvolver habilidades para resolver de maneira pacífica e positiva conflitos derivados das diferencias culturais e étnicas.
4.4. Contidos
Conceptos
• As nomes neutros da segunda declinación.
• A clasificación dos adxectivos: adxectivos de tres terminacións.
• Os verbos da segunda conxugación.
• As funcións do xenitivo.
• O complemento predicativo.
• Os cambios fonéticos das consoantes simples en diferentes posicións.
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• Nocións de evolución de léxico de orixe latina.
• Os elementos léxicos prerromanos na lingua propia.
• Toponimia e xentilicios romanos.
• Os pobos prerromanos e colonizadores da Península Ibérica.
• A presenza romana na Península Ibérica e etapas da romanización.
Procedementos
• Identificación das normas de concordancia entre nomes e adxectivos.
• Enunciación do paradigma dos verbos da primeira e segunda conxugacións.
• Recoñecemento das funcións do xenitivo.
• Localización e análise dos complementos predicativos.
• Conxugación de formas verbais latinas de verbos da segunda conxugación.
• Lectura, análise e tradución de sintagmas e textos latinos sinxelos.
• Análise e tradución ao latín de textos sinxelos na lingua do alumnado.
• Recoñecemento da evolución de sons consonánticos latinos.
• Identificación da evolución do significado do vocabulario derivado de étimos latinos.
• Identificación e uso de palabras cultas e patrimoniais.
• Recoñecemento de léxico prerromano e romano en topónimos e xentilicios.
• Identificación do uso de palabras, os ditos e expresións procedentes do latín.
• Localización de testemuños monumentais da presenza romana na Península Ibérica.
• Recoñecemento da achega hispánica en época romana.
• Lectura e comentario de textos clásicos e modernos sobre diferentes episodios da historia antigua da Península Ibérica.
Actitudes
• Interese por coñecer os mecanismos morfolóxicos e sintácticos da lingua latina.
• Interese por coñecer palabras e expresións de orixe latina.
• Gusto por coñecer as orixes da propia lingua.
• Interese por coñecer o significado de étimos e formar palabras que os conteñan para expresarse con precisión.
• Gusto por coñecer e comentar textos de autores clásicos e modernos.
• Interese por coñecer o esforzo de historiadores e demais estudosos das civilizacións
clásicas.
• Interese por coñecer a organización das provincias hispánicas en época romana.
4.5. Actividades
A seguir, detallamos as actividades que se van propoñendo ao longo desta unidade e presentes no libro do alumno.
• A priori: repasar conceptos sobre a clasificación dos adxectivos e as normas principais de
concordancia entre estes e nomealos na lingua propia; repasar os verbos da segunda
conxugación da lingua do alumnado. Ler e comentar un texto do poeta Horacio para reflexionar sobre a perdurabilidade no tempo das obras literarias clásicas e a súa influencia
na literatura occidental. Observar e relacionar o monumento da fotografía coa presenza
romana na Península.
• Declinar sintagmas nominais (N+Adx); detectar e corrixir erros na relación de concordancia.
• Escribir o paradigma dos verbos propostos; analizar as formas verbais de sum e conxugar os verbos propostos segundo o modelo.
• Traducir unhas oracións analizando especialmente os xenitivos.
• Analizar os complementos predicativos dunhas oracións indicando se se refiren ao suxeito ou ao complemento directo.
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• Traducir ao latín sintagmas e oracións sinxelas cos elementos e complementos analizados na unidade.
• Tradución e composición: analizar e traducir oracións sinxelas aplicando o procedemento
adecuado; traducir unha fábula de Fedro adaptada atendendo especialmente á análise dos
elementos subliñados. Observar o procedemento utilizado para traducir da lingua propia ao
latín e aplicalo a seguir.
• Resolver as actividades propostas explicando a evolución sufrida por sons consonánticos.
• Efectuar actividades sobre etimoloxía de palabras neutras da segunda declinación e palabras procedentes de verbos latinos.
• Pescudar, en grupo e usando as TIC, a presenza de culturas prerromanas por medio da
observación e manexo de topónimos e xentilicios; identificar en topónimos alusións a vocabulario militar romano e personaxes célebres.
• Usar nos contextos axeitados as expresións e frases feitas procedentes do latín e explicar a súa evolución semántica.
Actividades de reforzo das competencias básicas
• Repasar a idea de concordancia mediante a resolución da actividade proposta.
Actividades de ampliación
• Analizar as oracións latinas propostas e relacionalas coa tradución correspondente.
• Traducir unha serie de oracións co apoio dalgunhas palabras suxeridas.
Outras propostas:
• Curiosidades: grazas á consulta de diversas fontes, investigar a presenza de topónimos
en América relacionados coa mitoloxía clásica, especialmente o referido ao mito da Atlántida.
• Ideas para investigar: obter información sobre personaxes hispanos de relevancia en
Roma.
4.6. Avaliación
Criterios de avaliación
• Recoñecer e declinar as palabras neutras da segunda declinación.
• Conxugar as formas de indicativo dos verbos da segunda conxugación.
• Distinguir e aplicar as normas de concordancia entre adxectivos e nomes.
• Traducir oracións simples copulativas e predicativas do latín á lingua propia.
• Identificar os procesos de evolución fonética de consoantes latinas a partir da súa posición na palabra.
• Recoñecer expresións latinas e o seu significado na lingua propia.
• Aplicar a evolución fonética de étimos latinos.
• Coñecer o marco histórico da Hispania prerromana e a súa posterior romanización.
Actividades de avaliación
Realizar as actividades de avaliación do libro do alumno (páx. 61).
• Declinar sintagmas formados por un nome e un adxectivo, e observar as normas da concordancia.
• Recoñecer formas verbais do verbo sum e verbos da segunda conxugación.
• Analizar morfosintacticamente oracións latinas e traducilas.
• Analizar morfolóxica e sintacticamente oracións na lingua do alumnado e traducilas ao
latín.
• Indicar a evolución consonántica de étimos latinos á lingua do alumnado.

Fidel Lozano Paz

17

Latín 4 ESO
Programación de aula

• Escribir os pares do vocabulario derivado a partir dun étimo latino.
• Recoñecer a orixe de xentilicios e enunciar o topónimo correspondente.
Resolver as actividades propostas na ficha de avaliación da Carpeta de recursos (páx. 67):
• Completar a declinación dun adxectivo da primeira clase.
• Traducir ao latín as formas verbais propostas dun verbo da segunda conxugación.
• Traducir as oracións latinas indicadas.
• Traducir ao latín dúas oracións.
• Explicar a evolución dos sons consonánticos destacados e escribir a palabra resultante.
Outras propostas:
• Expoñer en clase os resultados da busca sobre o mito da Atlántida proposta na sección
Curiosidades.
• Realizar un coloquio en clase sobre as personaxes hispanas de relevancia no mundo romano.
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Unidade 5. Quinta unitas – Thema IV
Tempo aproximado: seis horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Ciencias Sociais, Xeografía e Historia;
Linguas Estranxeiras.
5.1. Obxectivos
• Identificar e declinar palabras da terceira declinación: temas en consoante.
• Identificar e conxugar verbos da terceira conxugación.
• Establecer as funcións básicas dos casos dativo e ablativo.
• Detectar a evolución dos sons consonánticos tendo en conta seu posi-ción na palabra.
• Recoñecer e valorar a etimoloxía latina do vocabulario, así como de palabras e de expresións relacionadas con mitos grecorromanos.
• Recoñecer os principais personaxes mitolóxicos grecorromanos, divindades e heroes, así
como os xenuinamente romanos.
5.2. Competencias básicas
• Aplicar os coñecementos da propia lingua para comprender as características da lingua
latina e viceversa.
• Empregar as palabras axeitadas ao discurso incorporando os termos cultos e técnicos
precisos.
• Comprender e interpretar textos sinxelos en lingua latina e traducilos á lingua propia e viceversa.
• Expresar opinións e xuízos propios acerca das crenzas dos latinos sobre as divindades
tras reflexionar sobre as propias.
• Consultar dicionarios enciclopédicos e de mitoloxía sabendo extraer a información axeitada.
• Identificar e apreciar en obras artísticas de épocas posteriores temas e persoaxes da mitoloxía grecorromana.
• Valorar os textos epigráficos como transmisores dunha cultura e mostrar curiosidade pola
súa interpretación e estudo.
• Saber planificar o tempo e distribuír axeitadamente as tarefas no traballo individual.
5.3. Ensinanzas transversais
• Educación moral e cívica. Ao coñecer os mitos e lendas das culturas clásicas, comprender a existencia da diversidade cultural e apreciar a propia como procedente daquelas.
5.4. Contidos
Conceptos
• As palabras da terceira declinación: temas en consoante.
• Os verbos da terceira conxugación.
• As funcións do dativo.
• As funcións do ablativo.
• Os cambios fonéticos das consoantes simples en diferentes posicións.
• Nocións de evolución do léxico de orixe latina.
• Significado de determinados prefixos de orixe grega.
• O panteón das divindades da relixión grecorromana.
• As divindades propiamente romanas.
• Heroes principais da mitoloxía latina.
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Procedementos
• Identificación e clasificación das palabras de tema en consoante da terceira declinación.
• Análise e concordancia dos adxectivos e os nomes da terceira declinación.
• Recoñecemento e conxugación dos verbos da terceira conxugación a partir do enunciado
verbal.
• Recoñecemento das funcións do dativo.
• Transformación de oracións copulativas con dativo posesivo por oracións predicativas co
verbo habeo.
• Recoñecemento e clasificación das funcións do ablativo.
• Lectura, análise e tradución de sintagmas e textos latinos sinxelos.
• Análise e tradución ao latín de textos sinxelos.
• Identificación das conxuncións latinas máis frecuentes e dos seus valores.
• Recoñecemento da evolución de sons consonánticos latinos.
• Identificación da evolución do significado do vocabulario derivado de étimos latinos.
• Identificación e uso de palabras cultas e patrimoniais.
• Recoñecemento de prefixos helénicos no vocabulario da lingua propia e o seu significado.
• Identificación do uso de palabras e expresións procedentes da mitoloxía grecorromana.
• Recoñecemento da achega mitolóxica ao léxico da lingua do alumnado.
• Lectura e comentario de textos clásicos e modernos sobre a mitoloxía clásica.
Actitudes
• Interese por coñecer os mecanismos morfolóxicos e sintácticos da lingua latina.
• Gusto por coñecer palabras e expresións de orixe latina.
• Interese por coñecer as orixes da propia lingua.
• Hábito de usar étimos e formar palabras que os conteñan para expresarse con precisión.
• Gusto por coñecer e comentar textos de autores clásicos e modernos.
• Curiosidade por coñecer temas e personaxes mitolóxicos presentes na actualidade.
• Curiosidade por identificar en obras artísticas e no léxico temas e personaxes mitolóxicas.
5.5. Actividades
A seguir, detallamos as actividades que se van propoñendo ao longo desta unidade e presentes no libro do alumno.
• A priori: establecer as diferenzas entre as funcións sintácticas do complemento directo e
do complemento indirecto, así como recoñecer os complementos circunstanciais na lingua
propia e identificar os seus diferentes valores; con-xogar verbos da segunda e terceira
conxugacións da lingua do alumnado. Ler e comentar un texto latino Salustio para reflexionar sobre a importancia da historiografía no relato de feitos acontecidos no pasado e do
historiógrafo como transmisor parcial ou imparcial.
• Localizar e escribir o nominativo das palabras da terceira declinación seguindo o proceso
aprendido.
• Analizar as palabras salientadas, indicar a función e declinalas no caso correspondente
para completar as oracións.
• Declinar o adxectivo de acordo co nome ao que acompaña.
• Conxugar os verbos da terceira conxugación propostos nos tempos indicados. Analizar
os verbos subliñados e substituílos pola forma latina correspondente.
• Tradución e composición: analizar e traducir oracións latinas fixándose especialmente
nos dativos e nos ablativos.
• Resolver as actividades sobre evolución de sons consonánticos seguindo as leis fonéticas propostas; explicar a evolución de palabras aplicando as regras fonéticas aprendidas
ata o momento.
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• Realizar exercicios sobre etimoloxía con palabras da terceira declinación.
• Distinguir as compoñentes gregos presentes en tecnicismos e explicar os seus significados. Explicar o significado de palabras tendo en conta os étimos grecolatinos usados na
súa formación.
Actividades de ampliación
• Traducir un sinxelo texto descritivo dunha xirafa baseado no uso do ablativo de calidade.
Localizar o dativo posesivo nunhas oracións, traducilas e transformar a súa estrutura mantendo a idea de posesión usando habeo + acusativo. Traducir ao latín as oracións que conteñen os elementos traballados na unidade.
• Relacionar co seu significado as palabras e expresións procedentes da mitoloxía grecolatina.
Outras propostas:
• Curiosidades: En grupo e co uso das TIC, caracterizar a epigrafía.
• Ideas para investigar: Localizar e comentar obras de arte de todos os tempos que representan temas e personaxes da mitoloxía clásica; explicar a fundación mítica de Roma consultando fontes directas como Tito Livio e Virgilio; resumir os doce traballos de Hércules e
investigar sobre a relación deste heroe coa Península Ibérica.
5.6. Avaliación
Criterios de avaliación
• Declinar as palabras de tema en consoante da terceira declinación.
• Conxugar as formas de indicativo dos verbos da terceira conxugación.
• Analizar e distinguir as principais funcións do dativo e do ablativo.
• Traducir á lingua propia oracións simples copulativas e predicativas latinas.
• Traducir ao latín oracións simples copulativas e predicativas.
• Recoñecer expresións de orixe mitolóxica grecorromana e o seu significado na lingua
propia.
• Aplicar a evolución fonética de étimos latinos á lingua do alumnado.
• Coñecer e distinguir as principais personaxes mitolóxicas grecorromanas.
Actividades de avaliación
Realizar as actividades de avaliación do libro do alumno (páx. 73).
• Declinar sintagmas formados por un nome e un adxectivo, e observar as normas da concordancia.
• Identificar o caso e o número de palabras da terceira declinación e cambiar o número.
• Conxugar os tempos indicados dos verbos da terceira conxugación mencionados.
• Analizar morfolóxica e sintacticamente oracións latinas e traducilas.
• Analizar morfosintacticamente oracións e traducilas ao latín.
• Realizar a evolución consonántica de étimos latinos.
• Relacionar e clasificar os pares do vocabulario derivado a partir dun étimo latino.
• Recoñecer elementos grecolatinos no vocabulario e explicar o seu significado.
• Identificar e explicar o significado de palabras e expresións procedentes da mitoloxía grecorromana.
Resolver as actividades propostas na ficha de avaliación da Carpeta de recursos (páx. 79):
• Completar a declinación de nomes imparisílabos da terceira.
• Analizar morfoloxicamente as formas verbais propostas e traducilas ao latín.
• Analizar e traducir dúas oracións latinas.
• Escribir palabras derivadas das latinas dadas.
• Indicar a evolución dos sons consonánticos destacados e anotar as palabras resultantes.
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• Explicar o significado das palabras de modo que quede claro o das voces grecolatinas
que as forman.
Outras propostas:
• Expoñer en clase os resultados do estudo realizado sobre a epigrafía proposto na sección Curiosidades.
• Mencionar o contido de obras de arte (pintura, escultura…) nos que se observa a presenza de mitos clásicos.
• Expoñer as conclusións ás que se chegou tras indagar mito e historia en relación coas
orixes de Roma.
• Realizar un informe sobre a relación de Hércules con Hispania.
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Unidade 6. Sexta unitas – Thema V
Tempo aproximado: seis horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Ciencias Sociais, Xeografía e Historia;
Linguas Estranxeiras.
6.1. Obxectivos
• Identificar e declinar palabras da terceira declinación: nomes parisílabos e mixtos.
• Identificar e clasificar os adxectivos da terceira declinación
• Identificar e conxugar verbos da terceira conxugación mixta.
• Establecer as funcións básicas do caso vocativo.
• Identificar e conxugar o modo imperativo.
• Detectar e recoñecer a evolución dos grupos consonánticos latinos.
• Recoñecer e valorar a etimoloxía grecolatina do vocabulario.
• Recoñecer as principais crenzas e supersticiones da relixión romana.
6.2. Competencias básicas
• Aplicar os coñecementos da propia lingua para comprender as características da lingua
latina e viceversa.
• Usar as palabras axeitadas ao discurso incorporando os termos cultos e técnicos precisos.
• Comprender e interpretar textos sinxelos en lingua latina e dar a súa versión na lingua
propia e viceversa.
• Resumir e sintetizar textos identificando a información esencial.
• Usar de forma habitual e autónoma fontes de información, valorando criticamente os datos extraídos.
• Expresar opinións e xuízos críticos acerca de temas sobre supersticións e crenzas durante coloquios, mostrando respecto para as intervencións dos demais.
• Saber planificar o tempo e distribuír axeitadamente as tarefas no traballo individual.
6.3. Ensinanzas transversais
• Educación moral e cívica, e Educación para a paz. Aproveitar a explicación dos contidos
relacionados coa organización relixiosa en Roma para comparalos cos actuais e motivar o
respecto da diversidade cultural e, tamén, relixiosa. Potenciar o recoñecemento da propia
identidade e as capacidades propias, fronte a calquera tipo de superstición.
6.4. Contidos
Conceptos
• As palabras imparisílabas da terceira declinación.
• As palabras mixtas da terceira declinación.
• Os adxectivos da terceira declinación.
• Os verbos mixtos da terceira conxugación.
• As funcións do imperativo.
• As formas do modo imperativo.
• Os cambios fonéticos de grupos consonánticos.
• Nocións de evolución de léxico de orixe latina.
• Significado de determinados prefixos de orixe grega.
• O culto doméstico.
• O culto aos mortos.
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• A organización sacerdotal.
• O calendario romano.
Procedementos
• Identificación e declinación de palabras de tema mixto e parisílabas da terceira declinación.
• Análise e concordancia de adxectivos e de nomes da terceira declinación.
• Recoñecemento e conxugación de verbos da terceira conxugación mixta.
• Recoñecemento das funcións do caso vocativo.
• Análise e tradución de oracións con verbo en modo imperativo.
• Lectura, análise e tradución de sintagmas e textos latinos sinxelos.
• Recoñecemento da evolución de sons consonánticos latinos.
• Identificación da evolución do significado do vocabulario derivado de étimos latinos.
• Identificación e uso de palabras cultas e patrimoniais.
• Recoñecemento de prefixos helénicos no vocabulario da lingua propia e o seu significado.
• Comparación de rituais romanos cos actuais.
• Lectura e comentario de textos clásicos e modernos sobre as crenzas romanas.
Actitudes
• Interese por coñecer os mecanismos morfolóxicos e sintácticos da lingua latina.
• Hábito de usar étimos e formar palabras que os conteñan para expresarse con precisión.
• Gusto por coñecer e comentar textos de autores clásicos e modernos.
• Curiosidade por coñecer formas de organización relixiosa na sociedade romana.
6.5. Actividades
A seguir, detallamos as actividades que se van propoñendo ao longo desta unidade e presentes no libro do alumno.
• A priori: lembrar o funcionamento do modo imperativo na lingua propia, e das oracións
exhortativas tanto afirmativas como negativas; repasar o estudado na unidade anterior sobre a terceira declinación e os verbos da terceira conxugación. Ler e comentar un texto latino do filósofo hispano Séneca para reflexionar sobre a visión da vida humana desde unha
óptica estoica.
• Declinar as palabras propostas: substantivos e sintagmas nominais.
• Conxugar o verbo facio segundo o modelo da terceira mixta proposto; traducir ao latín as
formas verbais indicadas.
• Tradución e composición: analizar os sintagmas destacados e determinar a súa función,
o caso latino correspondente e a súa tradución. Analizar os sintagmas nominais e determinar os casos para, deseguido, cambiar o número. Ler e manipular un graffiti. Relacionar as
divindades cos seus atributos e construír oracións latinas seguindo o modelo. Relacionar
imperativos cos complementos convenientes e traducir as oracións formadas. Analizar e
traducir unha sinxela fábula adaptada.
• Resolver as actividades sobre evolución dos sons consonánticos indicados.
• Realizar actividades sobre etimoloxía con palabras da terceira declinación e verbos da
terceira.
• Clasificar palabras segundo o compoñente grego presente e explicar o seu significado;
consultar o dicionario e engadir máis palabras que conteñan os devanditos elementos.
Actividades de ampliación
• Traducir unha fábula de Fedro adaptada e explicar a sentenza.
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Outras propostas:
• Ideas para investigar: comparar os ritos funerarios romanos e actuais e extraer conclusións; atopar léxico de uso actual relacionado coa maxia e as supersticións; comparar os
ritos e crenzas sobre o máis alá de diversas culturas e relixións.
6.6. Avaliación
Criterios de avaliación
• Declinar as palabras de tema mixto da terceira declinación.
• Conxugar as formas de indicativo dos verbos da terceira conxugación mixta.
• Analizar e distinguir a función principal do caso vocativo e a súa relación co modo imperativo.
• Traducir oracións simples copulativas e predicativas do latín á lingua propia.
• Aplicar a evolución fonética de étimos latinos.
• Coñecer e distinguir os trazos característicos da relixión romana.
Actividades de avaliación
Realizar as actividades de avaliación do libro do alumno (páx. 83).
• Declinar sintagmas formados por un nome e un adxectivo, e observar as normas da concordancia.
• Conxugar tempos da terceira conxugación mixta.
• Analizar morfosintácticamente oracións latinas e traducilas.
• Reproducir en latín sintagmas e textos sinxelos da lingua propia.
• Realizar a evolución consonántica de étimos.
• Establecer a evolución de consoantes dobres latinas.
Resolver as actividades propostas na ficha de avaliación da Carpeta de recursos (páx. 91):
• Cambiar de número as palabras latinas propostas.
• Escribir a forma axeitada do adxectivo segundo a concordancia co substantivo ao que
acompaña.
• Completar a conxugación do verbo da terceira proposto.
• Declinar en vocativo singular e plural as palabras indicadas e traducir as oracións.
• Escribir as palabras que proceden dos étimos latinos dados.
• Detectar os compoñentes gregos das palabras e explicar o significado.
Outras propostas:
• Expoñer en clase os resultados da análise dos textos lidos e das investigacións realizadas sobre temas relacionados con ritos funerarios, artes adivinatorias…
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Unidade 7. Septima unitas – Thema VI
Tempo aproximado: seis horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Ciencias Sociais, Xeografía e Histo-ria;
Linguas Estranxeiras.
7.1. Obxectivos
• Identificar e declinar palabras da cuarta e da quinta declinación.
• Identificar e conxugar verbos da cuarta conxugación.
• Detectar e recoñecer a evolución dos grupos consonánticos latinos.
• Recoñecer e valorar a etimoloxía latina do vocabulario.
• Recoñecer similitudes e diferencias referidas ao ámbito familiar, a educación e outros aspectos relacionados coa familia romana.
7.2. Competencias básicas
• Aplicar os coñecementos da propia lingua para comprender as características da lingua
latina e viceversa.
• Usar as palabras axeitadas ao discurso incorporando os termos cultos e técnicos precisos.
• Comprender e interpretar textos sinxelos en lingua latina e dar a súa versión na lingua
propia e viceversa.
• Entender como os usos e normas que rexen o mundo esolar e a educación en xeral foron
variando para adaptarse a novas situacións.
• Discernir semellanzas e diferencias entre as formas de organización familiar e a situación
da muller na sociedade romana e a actual.
• Localizar no tempo e no espazo a cultura romana apreciando a herdanza cultural achegada á nosa propia cultura.
• Saber planificar o tempo e distribuír axeitadamente as tarefas no traballo individual.
7.3. Ensinanzas transversais
• Educación para a igualdade entre sexos. Dado que nesta unidade se presenta o tema da
familia e da muller na sociedade romana, convén que o profesorado dirixa e guíe unha
charla ou un debate sobre o papel da muller na sociedade clásica e a súa comparación coa
vida actual.
7.4. Contidos
Conceptos
• As palabras da cuarta e da quinta declinación.
• Os verbos da cuarta conxugación.
• Os cambios fonéticos de grupos consonánticos.
• Nocións de evolución de léxico de orixe latina.
• Léxico latino do campo semántico familiar e escolar.
• A familia romana.
• O matrimonio romano.
• A educación en Roma.
• O vestido romano.
Procedementos
• Identificación e declinación de palabras da cuarta e da quinta.
• Lectura, análise e tradución de oracións e textos latinos.
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• Análise e retroversión da lingua propia ao latín de sintagmas e textos latinos sinxelos.
• Recoñecemento da evolución de sons consonánticos latinos.
• Identificación da evolución de significado do vocabulario derivado de étimos latinos.
• Identificación e uso de palabras cultas e patrimoniais.
• Identificación do uso de palabras, os ditos e expresións procedentes do latín.
• Comparación do sistema familiar romano con outros actuais.
• Lectura e comentario de textos clásicos sobre a familia, o matrimonio e a educación romanas.
Actitudes
• Gusto por coñecer os mecanismos morfolóxicos e sintácticos da lingua latina.
• Curiosidade por coñecer as orixes da propia lingua.
• Hábito de usar étimos e formar palabras que os conteñan para expresarse con precisión.
• Gusto por coñecer e comentar textos de autores clásicos.
• Interese por observar e comparar como evolucionou a educación ao longo da historia.
• Valoración da importancia da muller nas sociedades clásicas e aprecio pola súa evolución na sociedade actual.
7.5. Actividades
A seguir, detallamos as actividades que se van propoñendo ao longo desta unidade e presentes no libro do alumno.
• A priori: repasar o sistema flexivo e verbal latino. Incidir nas posibles maneiras de expresar en latín a propiedade de algo (construción de verbo sum máis dativo posesivo e construción co verbo habeo máis caso acusativo). Anotar palabras cultas e patrimoniais derivadas de palabras latinas. Localizar no alfabeto da lingua do alumno letras que non se atopan no latino, a orixe das cales se verá posteriormente. Ler e comentar un texto latino de
época medieval, cuxa mensaxe de carácter cristián establece a diferenciación entre corpo
e alma e súas calidades.
• Tradución e composición: analizar e traducir oracións latinas; analizar unha fábula sobre
a orixe do home, traducila e formar sintagmas segundo os modelos propostos. Traducir ao
latín sintagmas con palabras da cuarta e a quinta declinacións. Analizar as oracións e traducilas ao latín.
• Resolver as actividades propostas sobre a evolución de sons consonánticos e a súa representación na lingua romance determinada.
• Efectuar actividades sobre etimoloxías con palabras da cuarta declinación e da quinta, e
tamén con verbos da cuarta conxugación.
• Coa axuda das novas tecnoloxías, escribir palabras de varias linguas románicas pertencentes ao campo do parentesco. Ler o sentido orixinario de palabras latinas do campo
semántico da educación e comprobar a súa evolución semántica. Explicar con que significado e en que situación se usan na actualidade unha serie de latinismos.
Actividades de ampliación
• Analizar e traducir un epigrama de Marcial e xustificar se unha serie de afirmacións son
verdadeiras ou falsas.
Outras propostas:
• Curiosidades: en grupo e coa axuda das TIC descubrir a orixe e significado orixinario en
latín das palabras propostas, verificando o significado e o uso actuais.
• Ideas para investigar: comparar aspectos da vida cotiá relacionados coa familia e a educación cos actuais descubrindo similitudes e diferencias.
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7.6. Avaliación
Criterios de avaliación
• Declinar palabras da cuarta e da quinta.
• Conxugar as formas de indicativo dos verbos da cuarta conxugación.
• Traducir oracións simples copulativas e predicativas do latín á lingua prol-pia.
• Analizar e traducir ao latín oracións simples copulativas e predicativas.
• Aplicar a evolución fonética de étimos latinos.
• Utilizar con propiedade expresións de orixe latina na lingua propia.
• Comparar o sistema educativo romano co actual.
Actividades de avaliación
Realizar as actividades de avaliación do libro do alumno (páx. 93).
• Declinar sintagmas formados por un nome e un adxectivo, e observar as nomas da concordancia.
• Conxugar verbos da cuarta conxugación.
• Observar diferentes formas verbais das conxugacións latinas e recoñecer o tempo, a persoa e o número.
• Analizar morfosintacticamente oracións latinas e traducilas.
• Establecer a evolución de consoantes dobres latinas.
• Expresar a orixe e significado etimolóxico de léxico con compoñentes grecolatinos.
• Explicar o significado e o valor de latinismos usados en situacións e contextos actuais.
Resolver as actividades propostas na ficha de avaliación da Carpeta de recursos (páx.
103):
• Declinar no caso correspondente noméelos da cuarta e da quinta de-clinación propostos.
• Conxugar nos tempos indicados un verbo da cuarta declinación.
• Analizar e traducir dúas oracións latinas.
• Analizar, traducir ao latín e manipular as estruturas de dúas oracións.
• Escribir palabras procedentes dos étimos latinos presentados.
Outras propostas:
• Expoñer en clase os resultados da investigación sobre unha serie de palabras propostas
na sección Curiosidades.
• Levar a cabo un coloquio coas conclusións ás que se chegue tras comparar o sistema
educativo romano co actual; así como sobre o tema da igualdade entre os sexos ao longo
da historia do ser humano.
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Unidade 8. Octava unitas – Thema VII
Tempo aproximado: seis horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Ciencias Sociais, Xeografía e Historia;
Linguas Estranxeiras. Matemáticas.
8.1. Obxectivos
• Identificar e relacionar as principais preposicións latinas e os casos que rexen.
• Os complementos circunstanciais de lugar.
• O sistema numeral latino e a declinación dos numerais.
• Recoñecer e valorar a etimoloxía grecolatina do vocabulario.
• Recoñecer os elementos constitutivos da cidade romana.
8.2. Competencias básicas
• Aplicar os coñecementos da propia lingua para comprender as características da lingua
latina e viceversa.
• Usar as palabras axeitadas ao discurso incorporando os termos cultos e técnicos precisos.
• Comprender e interpretar textos sinxelos en lingua latina e traducilos á lingua propia.
• Localizar no tempo e no espazo a cultura romana apreciando a herdanza cultural achegada á nosa propia cultura.
• Coñecer o sistema numeral e as medidas de lonxitude romanas e comparalas cos sistemas actuais.
• Identificar e apreciar trazos da enxeñería romana nos elementos urbanísticos principais e
a súa vixencia na actualidade.
• Saber planificar o tempo e distribuír axeitadamente as tarefas no traballo individual.
8.3. Ensinanzas transversais
• Educación para a paz. Por medio das investigacións e a plasmación dos datos achados
en traballos, mostrar preocupación e interese pola conservación do patrimonio cultural.
8.4. Contidos
Conceptos
• Preposicións de ablativo e de acusativo.
• Complementos circunstanciais de lugar.
• O caso locativo.
• A numeración romana.
• Os números cardinais e os ordinais.
• Evolución das preposicións latinas.
• Vocabulario derivado de numerais latinos.
• Léxico grecolatino como compoñente de termos tecnolóxicos.
• A cidade romana.
• Principais elementos constitutivos da urbanística romana.
Procedementos
• Identificación e clasificación de sintagmas preposicionais.
• Recoñecemento e establecemento de equivalencias dos sistemas de numeración latino e
da lingua propia.
• Lectura, análise e tradución de oracións e textos latinos.
• Análise e retroversión ao latín de sintagmas e textos latinos sinxelos.
• Identificación da evolución das preposicións latinas.

Fidel Lozano Paz

29

Latín 4 ESO
Programación de aula

• Identificación do uso de preposicións como prefixos na formación de palabras.
• Identificación de lexemas grecolatinos no vocabulario técnico e científico.
• Comparación dos elementos urbanísticos actuais cos da época romana.
• Lectura e comentario de textos clásicos sobre enxeñería.
Actitudes
• Interese por coñecer os mecanismos morfolóxicos e sintácticos da lingua latina.
• Gusto por coñecer palabras de orixe grecolatino.
• Curiosidade por coñecer as orixes da propia lingua.
• Hábito de usar étimos e formar palabras que os conteñan para expresarse con precisión.
• Gusto por coñecer e comentar textos de autores clásicos.
• Interese por observar e comparar como evolucionaron determinados aspectos técnicos
da enxeñería ao longo da historia.
8.5. Actividades
A seguir, detallamos as actividades que se van propoñendo ao longo desta unidade e presentes no libro do alumno.
• A priori: detectar e analizar complementos preposicionais, así como clasificar os complementos circunstanciais atopados na análise das oracións propostas. Repasar os coñecementos dos numerais cardinais e ordinais na propia lingua. Ler e comentar un refrán latino,
que permite a reflexión sobre a tolerancia nun mundo multicultural.
• Clasificar e traducir sintagmas tendo en conta a preposición e o caso rexido.
• Traducir os sintagmas evidenciando a diferenza de significado de cada parella.
• Traducir e indicar o tipo de circunstancial presente.
• Resolver as actividades propostas sobre os numerais cardinais e ordinais e a numeración
romana.
• Tradución e composición: relacionar coa súa tradución os sintagmas latinos que expresan
diversas circunstancias. Ler e analizar oracións latinas e clasificar os circunstanciais de lugar segundo o tipo. Analizar e traducir oracións con numerais. Completar oracións cos numerais latinos axeitados. Ler o fragmento de Catulo e calcular o que se pide. Analizar e
traducir ao latín oracións propostas.
• Realizar as actividades sobre etimoloxía relacionadas coas preposicións e os numerais.
• Relacionar o léxico técnico e informático con seu étimo latino. Detectar os correlatores
gregos dunhas palabras e explicar o seu significado clasificándoos segundo a disciplina á
que se refiren. Explicar o significado de palabras de uso habitual en textos de estudo tendo
en conta os compoñentes gregos. Formar palabras derivadas na propia lingua a partir do
uso de preposicións latinas evolucionadas ou sen evolucionar.
Outras propostas:
• Curiosidades: realizar as diversas actividades propostas calculando as medidas de lonxitude no sistema latino e pasándoo ao propio.
• Ideas para investigar: comparar o coñecido sobre as cidades latinas coas actuais.
8.6. Avaliación
Criterios de avaliación
• Recoñecer e relacionar correctamente as preposicións latinas cos casos que rexen.
• Clasificar os sintagmas preposicionais segundo a función circunstancial.
• Asimilar o sistema de numeración romana.
• Traducir oracións simples copulativas e predicativas do latín á lingua propia.
• Analizar e traducir ao latín oracións simples copulativas e predicativas.
• Recoñecer a orixe latina das preposicións da lingua do alumnado.
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• Utilizar con propiedade léxico de orixe grecolatina.
• Detectar elementos urbanísticos romanos na actualidade.
Actividades de avaliación
Realizar as actividades de avaliación do libro do alumno (páx. 105).
• Clasificar sintagmas preposicionais segundo a súa estrutura e o caso rexido pola preposición.
• Traducir e observar diferenzas de significado de sintagmas preposicionais.
• Declinar unha serie de numerais.
• Escribir cardinais romanos en cifras romanas e arábigas.
• Analizar morfosintacticamente unha oración latina e traducila.
• Traducir ao latín sintagmas preposicionais.
• Formar oracións que incorporen as palabras cultas indicadas.
Resolver as actividades propostas na ficha de avaliación da Carpeta de recursos (páx.
115):
• Elixir a preposición axeitada e traducir os sintagmas preposicionais formados.
• Escribir o complemento circunstancial adecuado tendo en conta a tradución ofrecida.
• Declinar nos casos indicados os sintagmas nominais propostos.
• Analizar e traducir dúas oracións latinas.
• Traducir ao latín unha oración.
• Explicar o período de tempo ao que se refiren as palabras dadas.
• Explicar o significado das palabras segundo os compoñentes gregos que as forman.
Outras propostas:
• Expoñer en clase os resultados dos cálculos efectuados nas dúas propues-zafra de latoeiro da sección Curiosidades.
• Redactar un informe sobre o estudado acerca da planta típica dunha cidade romana, os
equipamentos relacionados co sistema de condución de augas… comparándoo cos sistemas actuais.
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Unidade 9. Nona unitas – Thema VIII
Tempo aproximado: seis horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Ciencias Sociais, Xeografía e Historia;
Linguas Estranxeiras.
9.1. Obxectivos
• Estudar e aprender os pronomes persoais e os pronomes-adxectivos posesivos.
• A construción do dobre acusativo.
• Ampliar o vocabulario incorporando léxico grecolatino.
• Recoñecer e valorar a etimoloxía grecolatina do vocabulario.
• Recoñecer os elementos constitutivos e característicos da sociedade romana, as súas
clases sociais e o cursus honorum.
9.2. Competencias básicas
• Aplicar os coñecementos da propia lingua para comprender as características da lingua
latina e viceversa.
• Usar as palabras axeitadas ao discurso incorporando os termos cultos e técnicos precisos.
• Comprender e interpretar textos sinxelos en lingua latina e traducilos á lingua propia e viceversa.
• Entender como os usos e normas que rexen as relacións sociopolíticas foron variando
para adaptarse a novas situacións.
• Discernir semellanzas e diferenzas entre as formas de organización social e política latinas e actuais.
• Resumir e sintetizar textos identificando a información esencial.
• Saber planificar o tempo e distribuír axeitadamente as tarefas no traballo individual.
9.3. Ensinanzas transversais
• Educación cívica. Comprender as formas de organización social e política dos antigos
romanos e ver que trazos herdamos e en cales melloramos.
9.4. Contidos
Conceptos
• Os pronomes persoais.
• Os posesivos: pronomes-adxectivos.
• O dobre acusativo.
• Léxico latino do campo sociopolítico.
• As clases sociais en Roma.
• A cidadanía romana: dereitos e obrigas.
• As maxistraturas romanas.
Procedementos
• Identificación e substitución en latín de formas pronominais persoais.
• Aplicación das regras de concordancia nos posesivos na súa función adxetiva.
• Lectura, análise e tradución de oracións e textos latinos.
• Análise e retroversión ao latín de sintagmas e textos sinxelos.
• Comparación dos elementos urbanísticos actuais cos da época romana.
• Lectura e comentario de textos clásicos e actuais sobre sociopolítica de época clásica.
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Actitudes
• Interese por coñecer os mecanismos morfolóxicos e sintácticos da lingua latina.
• Gusto por coñecer palabras e expresións de orixe latina.
• Curiosidade por coñecer as orixes da propia lingua.
• Hábito de usar étimos e formar palabras que os conteñan para expresarse con precisión.
• Gusto por coñecer e comentar textos de autores clásicos e actuais.
• Interese por observar e comparar como evolucionaron determinados aspectos sociais e
políticos ao longo da historia.
9.5. Actividades
A seguir, detallamos as actividades que se van propoñendo ao longo desta unidade e presentes no libro do alumno.
• A priori: repasar o uso das diferentes formas dos pronomes persoais e de súas formas
oblicuas procedentes do latín; manexar os posesivos na lingua do alumnado. Ler e comentar un fragmento do historiador latino Tito Livio que explica as orixes do Senado romano,
institución política clave para a historia de Roma.
• Analizar os pronomes destacados e substituílos pola forma latina correspondente. Seleccionar a forma axeitada dos posesivos propostos.
• Tradución e composición: analizar e traducir as oracións e cambiar o número dos pronomes destacados. Detectar os dobres acusativos presentes nas oracións e traducilas axeitadamente. Traducir unha adiviña e escoller a solución. Analizar e traducir ao latín as oracións propostas.
• Efectuar as actividades nas que se propoñen étimos latinos para relacionalos cos seus
significados e verificar a evolución semántica co apoio das TIC. Construír oracións incorporando as locucións latinas indicadas. Relacionar as abreviaturas coas formas latinas e os
seus significados. Responder adecuadamente as preguntas co termo adecuado tendo en
conta o sufixo grego ou latino presente na súa formación.
Actividades de ampliación
• Analizar e traducir oracións latinas extraídas de diversos contextos.
• Traducir unha fábula de Fedro e xustificar se as afirmacións son verdadeiras ou falsas.
Outras propostas:
• Ideas para investigar: buscar información sobre a sociedade romana para completar a obtida a través do libro e comparala cos sistemas actuais.
9.6. Avaliación
Criterios de avaliación
• Recoñecer e relacionar correctamente as formas oblicuas do pronome persoal latino.
• Aplicar a concordancia entre os nomes e os posesivos.
• Traducir oracións simples copulativas e predicativas do latín á lingua propia.
• Analizar e traducir ao latín oracións simples copulativas e predicativas.
• Recoñecer e usar correctamente locucións latinas.
• Utilizar con propiedade léxico de orixe grecolatina.
• Distinguir e comparar o sistema social romano con outras sociedades ao longo da historia.
Actividades de avaliación
Realizar as actividades de avaliación do libro do alumno (páx. 113).
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• Traducir ao latín formas pronominais persoais.
• Declinar sintagmas compostos por un nome e un posesivo.
• Analizar morfosintacticamente oracións latinas e traducilas.
• Analizar morfosintacticamente oracións na lingua do alumnado e traducilas ao latín.
• Completar as oracións con palabras e expresións grecolatinas apropiadas.
Resolver as actividades propostas na ficha de avaliación da Carpeta de recursos (páx.
127):
• Escribir a forma latina equivalente dunha serie de pronomes persoais.
• Escribir a forma axeitada do posesivo segundo o substantivo ao que acompaña.
• Analizar e traducir dúas oracións latinas.
• Traducir ao latín unha oración.
• Explicar o significado das locucións latinas propostas.
• Indicar o significado dos termos indicados.
Outras propostas:
• Expoñer en clase os resultados da análise dos textos lidos relacionados coa organización
social e política de Roma.
• Mencionar o contido de filmes ou series de televisión nos que se aprecia a presenza de
temas sociais romanos.
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Unidade 10. Decima unitas – Thema XI
Tempo aproximado: seis horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Ciencias Sociais, Xeografía e Historia;
Linguas Estranxeiras.
10.1. Obxectivos
• Estudar e aprender os pronomes-adxectivos demostrativos.
• Usar correctamente as formas dos demostrativos tanto na lingua latina como na propia.
• Recoñecer elementos romanos en topónimos.
• Ampliar o vocabulario incorporando léxico grecolatino.
• Recoñecer e valorar a etimoloxía grecolatina do vocabulario.
• Identificar a organización do exército romano.
10.2. Competencias básicas
• Aplicar os coñecementos da propia lingua para comprender as características da lingua
latina e viceversa.
• Empregar as palabras axeitadas ao discurso incorporando os termos cultos e técnicos
precisos.
• Comprender e interpretar textos sinxelos en latín e traducilos.
• Recoñecer en locucións latinas a orixe e o significado primixenio.
• Identificar e apreciar en textos temas e personaxes orixinarios das culturas clásicas.
• Discernir semellanzas e diferenzas entre as formas de organización militar latina e actual.
• Saber planificar o tempo e distribuír axeitadamente as tarefas no traballo individual.
10.3. Ensinanzas transversais
• Educación para a paz e Educación moral e cívica. Comprender as formas de organización militar dos antigos romanos e ver que trazos herdamos e en cales melloramos. Por
medio das investigacións e a plasmación en traballos e exposicións dos datos atopados,
mostrar a preocupación polos conflitos bélicos e o compromiso de traballar pola paz.
10.4. Contidos
Conceptos
• Os demostrativos: pronomes-adxectivos.
• A función deíctica e anafórica dos demostrativos.
• O anafórico is-ea-ide.
• As conxuncións coordinantes.
• A evolución dos demostrativos.
• Étimos latinos que constitúen un gran número de topónimos actuais.
• O exército e o soldado romano.
• A lexión romana.
• O acampamento romano.
Procedementos
• Identificación e substitución en latín de formas demostrativas.
• Análise e identificación de formas pronominais e da súa función.
• Lectura, análise e tradución de oracións e textos latinos orixinais adaptados.
• Análise e retroversión da lingua propia ao latín de sintagmas e textos sinxelos.
• Substitución de sintagmas polas formas pronominais correspondentes.
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• Identificación do uso de palabras procedentes do latín, especialmente do campo militar.
• Identificación de prefixos grecolatinos na lingua propia e do significado que achegan.
• Recoñecemento do léxico romano de orixe militar en topónimos.
• Identificación de sufixos latinos na formación de palabras.
• Lectura e comentario de textos clásicos e actuais sobre sociopolítica de época clásica.
Actitudes
• Hábito de comparar os mecanismos morfolóxicos e sintácticos da lingua latina cos da
propia.
• Gusto por coñecer palabras de orixe grecolatino.
• Curiosidade por coñecer as orixes da propia lingua.
• Hábito de empregar étimos e formar palabras que os conteñan para expresarse con precisión.
• Gusto por coñecer e comentar textos de autores clásicos e actuais.
• Interese por observar e coñecer determinadas sociedades e institucións dedicadas á reprodución histórica.
10.5. Actividades
A seguir, detallamos as actividades que se van propoñendo ao longo desta unidade e presentes no libro do alumno.
• A priori: clasificar as diferentes formas de demostrativos segundo sexan adxectivos ou
pronomes mediante exercicios de substitución. Lembrar os casos de loísmo, laísmo e de
leísmo. Escribir oracións compostas por coordinación coas conxuncións romances máis
usuais e sinxelas. Comentar as ideas do retórico romano Cicerón sobre a función e obxectivo das guerras, e tamén sobre as súas consecuencias, xa sexa no pasado como na actualidade.
• Analizar a función dos pronomes demostrativos destacados e traducir convenientemente
as oracións. Declinar os demostrativos propostos e completar os textos.
• Tradución e composición: lembrar as principais conxuncións coordinantes latinas e o tipo
de oracións compostas por coordinación. Indicar o referente dos pronomes destacados nas
oracións e traducilas. Analizar e traducir unhas oracións extraídas dunha obra de Salustio.
Tendo en conta os adxectivos e pronomes estudados, traducir ao latín as oracións propostas.
• Observar a evolución dos pronomes latinos e tela en conta para a realización das actividades e a redacción dos textos propostos en clase.
• Efectuar as actividades sobre etimoloxía con palabras nas que se observa a presenza de
sufixos e prefixos latinos evolucionados.
• Resolver actividades relacionadas co uso de étimos latinos do campo semántico militar
presentes en topónimos nacionais e estranxeiros. Explicar o significado de palabras dados
os seus compoñentes gregos.
Actividades de reforzo das competencias básicas
• Analizar e traducir un texto sobre o cabalo de Troia.
Actividades de ampliación
• Analizar e traducir un texto sobre o castigo de Prometeo, analizar os pronomes, clasificar
as oracións compostas que atopen e declinar os sintagmas no número indicado.
Outras propostas:
• Curiosidades: descubrir o uso de certas frases célebres de Julio César.
• Ideas para investigar: analizar e describir lugares, construcións, vestimentas, utensilios…
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relacionados co mundo militar romano.
10.6. Avaliación
Criterios de avaliación
• Recoñecer e relacionar correctamente as formas oblicuas dos pronomes demostrativos.
• Aplicar a concordancia entre os nomes e os adxectivos demostrativos.
• Traducir oracións simples copulativas e predicativas do latín á lingua propia.
• Traducir e interpretar textos adaptados latinos.
• Analizar e traducir ao latín oracións simples copulativas e predicativas.
• Recoñecer e usar correctamente locucións latinas.
• Utilizar con propiedade léxico de orixe grecolatina.
• Recoñecer os elementos característicos da organización militar romana.
Actividades de avaliación
Realizar as actividades de avaliación do libro do alumno (páx. 123).
• Cambiar o número dos sintagmas propostos.
• Analizar morfosintacticamente oracións latinas e traducilas.
• Usar correctamente a forma correspondente do demostrativo en función anafórica.
• Detectar os elementos latinos de determinados topónimos.
• Usar no contexto adecuado vocabulario grecolatino.
Resolver as actividades propostas na ficha de avaliación da Carpeta de recursos (páx.
139):
• Completar a declinación do pronome indicado.
• Cambiar o número dos sintagmas propostos.
• Declinar o demostrativo segundo conveña e traducir os sintagmas resultantes.
• Completar as oracións coa forma axeitada do pronome en cada caso e traducir.
• Escribir a forma pronominal axeitada en cada caso e segundo as normas da propia lingua.
• Escribir palabras derivadas dos étimos latinos dados.
Outras propostas:
• Expoñer en clase os resultados da consulta dos enderezos e ligazóns propostos para
pescudar os vestixios e temas relacionados co exército romano.
• Mencionar o contido de cómic, filmes e novelas nos que se aprecia a presenza de temas
relacionados co exército romano e a súa organización.
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Unidade 11. Undecima unitas – Thema X
Tempo aproximado: seis horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Ciencias Sociais, Xeografía e Historia;
Linguas Estranxeiras.
11.1. Obxectivos
• Recoñecer o adverbio latino e a formación de adverbios de modo.
• Recoñecer os complementos circunstanciais de tempo.
• Ampliar o vocabulario incorporando léxico grecolatino.
• Recoñecer e valorar a etimoloxía grecolatina do vocabulario, así como as locucións latinas de orixe adverbial.
• Identificar a distribución típica das vivendas romanas.
11.2. Competencias básicas
• Aplicar os coñecementos da propia lingua para comprender as características da lingua
latina e viceversa.
• Usar as palabras axeitadas ao discurso incorporando os termos cultos e técnicos precisos.
• Comprender e interpretar textos sinxelos en lingua latina e traducilos.
• Saber interpretar mapas, planos e maquetas para extraer os datos requiridos.
• Aplicar os coñecementos adquiridos para interpretar, comparar e valorar construccións
domésticas romanas respecto das actuais.
• Resumir e sintetizar textos identificando a información esencial.
• Saber planificar o tempo e distribuír axeitadamente as tarefas no traballo individual.
11.3. Ensinanzas transversais
• Educación para a paz. Na realización de traballos individuais ou en grupo e exposicións
en clase, mostrar interese por manifestar xuízos e opinións propios sobre temas diversos,
sabendo escoitar os demais. Por medio das investigacións e a plasmación dos datos atopados en traballos, mostrar preocupación e interese pola conservación do patrimonio cultural.
11.4. Contidos
Conceptos
• O adverbio latino: valores e funcións.
• A formación de adverbios de modo.
• Os complementos circunstanciais de tempo.
• Prefixos gregos con valor adverbial que interveñen na formación de vocabulario.
• Compoñentes grecolatinos e o seu significado no léxico da lingua do alumnado.
• A vivenda urbana: a insula e a domus.
• A vivenda rústica.
Procedementos
• Análise da concordancia temporal dos adverbios cos tempos verbais da oración.
• Recoñecemento e detección de expresións temporais con proposición e sen ela.
• Lectura, análise e tradución de oracións e textos latinos orixinais adaptados.
• Análise e retroversión ao latín de sintagmas e textos sinxelos.
• Identificación e uso de palabras cultas e patrimoniais.
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• Identificación do uso de palabras con elementos grecolatinos, especialmente do campo
da vivenda.
• Identificación de prefixos e sufixos grecolatinos na lingua propia e do significado que
achegan.
• Lectura e comentario de textos clásicos sobre as vivendas de época romana.
• Identificación da pervivencia de elementos das vivendas romanas na actualidade.
Actitudes
• Hábito de investigar e explicar a orixe grecolatina de palabras.
• Curiosidade por coñecer as orixes da propia lingua.
• Hábito de formar palabras que conteñan étimos cultos para expresarse con precisión.
• Gusto por coñecer e comentar textos de autores clásicos.
• Interese por observar e coñecer construcións domésticas de época romana.
11.5. Actividades
A seguir, detallamos as actividades que se van propoñendo ao longo desta unidade e presentes no libro do alumno.
• A priori: detectar e clasificar adverbios da lingua do alumnado. Formar adverbios a partir
do enunciado de adxectivos. Localizalos complementos circunstanciais de tempo. Comentar unha cita do poeta latino Horacio, na que se pode observar a ironía do poeta e a súa
denuncia de determinados comportamentos sociais; sería interesante conversar sobre a
vixencia de tales comportamentos na sociedade actual.
• Relacionar os adverbios co seu significado e co tempo que expresan, e completar as oracións axeitadamente. Relacionar unha serie de expresións latinas co significado correspondente.
• Tradución e composición: analizar e traducir oracións que conteñen os adverbios estudados e clasificalos segundo a circunstancia que expresan. Traducir inscricións funerarias latinas. Analizar e traducir as oracións ao latín.
• Explicar o significado de termos tendo en conta o compoñente grego.
• Comentar o significado de termos usuais que conteñen elementos grecolatinos.
• Relacionar expresións adverbiais latinas co seu significado e aclarar o seu uso mediante
a construción de oracións.
• Clasificar palabras segundo sexan cultismos ou termos patrimoniais e completar as oracións.
Actividades de reforzo das competencias básicas
• Formar uns adverbios seguindo o proceso indicado.
Actividades de ampliación
• Traducir as preguntas de Cicerón no seu discurso contra Catilina.
Outras propostas:
• Ideas para investigar: comparar os diferentes tipos de vivendas romanas coas actuais.
11.6. Avaliación
Criterios de avaliación
• Recoñecer e clasificar os adverbios latinos atendendo ao seu significado.
• Aplicar as normas de formación de adverbios de modo a partir de determinadas clases de
adxectivos.
• Analizar e recoñecer os complementos circunstanciais de tempo.
• Traducir oracións simples copulativas e predicativas latinas.
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• Traducir e interpretar textos epigráficos latinos adaptados.
• Analizar e traducir ao latín oracións simples copulativas e predicativas.
• Recoñecer e usar correctamente locucións latinas.
• Utilizar con propiedade léxico de orixe grecolatino.
• Recoñecer os elementos característicos das vivendas romanas.
Actividades de avaliación
Realizar as actividades de avaliación do libro do alumno (páx. 131).
• Identificar e clasificar adverbios latinos.
• Analizar e traducir sintagmas circunstanciais de tempo.
• Analizar oracións latinas e traducilas.
• Traducir unhas oracións ao latín.
• Responder as preguntas sobre os cultismos.
Resolver as actividades propostas na ficha de avaliación da Carpeta de recursos (páx.
151):
• Relacionar os adxectivos cos adverbios e as traducións correspondentes.
• Analizar e traducir dúas oracións latinas.
• Traducir ao latín dúas oracións.
• Relacionar os adverbios latinos cos que derivan deles na lingua propia.
• Escribir palabras derivadas dos étimos propostos, diferenciando se son cultismos ou voces patrimoniais.
• Explicar o significado dunhas palabras segundo os compoñentes gregos que as forman.
Outras propostas:
• Expoñer en clase os resultados da busca de información sobre os distintos tipos de vivendas romanas.
• Confeccionar maquetas para representar as vivendas romanas.
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Unidade 12. Duodecima unitas – Thema XI
Tempo aproximado: seis horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Ciencias Sociais, Xeografía e Histo-ria;
Linguas Estranxeiras.
12.1. Obxectivos
• Utilizar o pronome relativo e o pronome adxectivo interrogativo.
• Analizar a sintaxe da proposición subordinada de relativo en latín e na lingua propia do
alumnado.
• Ampliar o vocabulario incorporando léxico latino na lingua propia e na lingua inglesa.
• Recoñecer e valorar a etimoloxía grecolatina na formación do vocabulario, así como as
locucións latinas de orixe pronominal.
• Coñecer aspectos do lecer e algúns edificios romanos.
12.2. Competencias básicas
• Aplicar os coñecementos da propia lingua para comprender as características da lingua
latina e viceversa.
• Utilizar as palabras axeitadas ao discurso incorporando os termos cultos e técnicos precisos.
• Comprender e interpretar textos dunha dificultade media en lingua latina e traducilos.
• Entender e analizar a evolución do concepto do lecer desde a época romana ao mundo
actual, observando semellanzas e diferencias.
• Identificar e apreciar no mundo do espectáculo contemporáneo de calquera ámbito temas
e personaxes orixinarios da cultura romana.
• Recoñecer e apreciar en textos xornalísticos da actualidade temas e referencias pertencentes ao mundo grecolatino.
• Valorar a biblioteca e Internet como espazos onde obter información e saber contrastala.
• Aplicar os coñecementos adquiridos para interpretar e valorar obras arquitectónicas.
• Saber planificar o tempo e distribuír axeitadamente as tarefas no traballo individual.
12.3. Ensinanzas transversais
• Educación para a paz. Mediante as investigacións e a plasmación dos datos atopados en
traballos, mostrar preocupación e interese pola conservación do patrimonio cultural.
• Educación moral e cívica. Comprender as actividades de lecer dos romanos e ver que
trazos herdamos e en cales melloramos
12.4. Contidos
Conceptos
• A flexión do pronome relativo latino.
• A sintaxe da proposición adxectiva de relativo.
• O pronome-adxectivo interrogativo latino.
• Compoñentes grecolatinos e o seu significado no léxico da lingua do alumnado.
• O lecer na época romana.
• Edificios e partes principais en onde se representaban espectáculos de diversa índole.
Procedementos
• Análise da concordancia do pronome relativo co antecedente.
• Recoñecemento da función adxectiva e pronominal do interrogativo.
• Lectura, análise e tradución de oracións e textos latinos orixinais adaptados.
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• Análise e retroversión ao latín de sintagmas e oracións sinxelas.
• Identificación e uso de palabras cultas e patrimoniais.
• Identificación do uso de palabras con elementos grecolatinos, especialmente do mundo
do espectáculo.
• Identificación de expresións e locucións latinas na lingua propia e do significado que
achegan.
• Lectura e comentario de textos clásicos e actuais sobre edificios e ocio de época romana.
• Identificación da pervivencia de elementos do lecer romano na actualidade.
Actitudes
• Interese por aplicar os mecanismos morfolóxicos e sintácticos da lingua latina para mellorar a propia.
• Gusto por coñecer palabras de orixe grecolatina.
• Curiosidade por coñecer as orixes da propia lingua.
• Hábito de expresarse con precisión incorporando o uso de cultismos.
• Gusto por coñecer e comentar textos de autores clásicos e modernos.
• Interese por observar e coñecer construcións arquitectónicas de época romana.
12.5. Actividades
A seguir, detallamos as actividades que se van propoñendo ao longo desta unidade e presentes no libro do alumno.
• A priori: detectar na lingua propia os pronomes relativos, ver cal é o antecedente e a concordancia entre ambos. Simplificar a oración composta de relativo nas oracións simples correspondentes. Comentar unha cita do poeta hispano Marcial que contén unha oración de
relativo; a súa lectura serve para introducir o pronome relativo latino e, ao mesmo tempo,
gozar da ironía do poeta e dialogar sobre a pervivencia de determinados comportamentos
sociais na actualidade.
• Analizar e traducir pronomes relativos. Indicar o antecedente, a concordancia e a función
dos pronomes relativos das oracións. Completar as oracións coas formas axeitadas do
pronome interrogativo e relacionalas coa súa tradución.
• Tradución e composición: analizar as oracións compostas adxectivas de relativo; introducir o pronome relativo adecuado nunhas oracións e traducilas. Analizar e traducir oracións
interrogativas directas. Relacionar preguntas e respostas e traducilas. Traducir ao latín
unha serie de oracións.
• Completar as oracións coas formas pronominais axeitadas tendo en conta a evolución do
pronome relativo latino ao romance.
• Realizar as actividades sobre etimoloxía usando cultismos, palabras patrimoniais e, por
último, palabras inglesas que tamén proceden do latín.
• Efectuar diversas actividades empregando palabras do campo semántico do ocio e o espectáculo. Relacionar expresións latinas que conteñen formas pronominais co seu significado e o seu uso actual.
Actividades de ampliación
• Analizar e traducir oracións de relativo nas que se omitiu o antecedente e indicar que
pronome pode deducirse.
• Compoñer un texto ordenando os fragmentos grazas ao apoio dos pronomes relativos.
Outras propostas:
• Curiosidades: comentar un texto extraído da prensa actual que informa sobre palabras,
expresións, calendario… de época grega e latina.
• Ideas para investigar: comentar películas sobre tema romano relacionado con espectácu-
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los; investigar sobre as características dos teatros romanos que perduran no noso territorio.
12.6. Avaliación
Criterios de avaliación
• Recoñecer os elementos constitutivos da proposición subordinada de relativo.
• Analizar o pronome relativo e o seu antecedente.
• Diferenciar o uso como pronome e como adxectivo dos interrogativos.
• Traducir oracións compostas de relativo do latín á lingua propia e viceversa.
• Traducir oracións interrogativas do latín á lingua propia e viceversa.
• Traducir e interpretar textos latinos adaptados.
• Recoñecer e usar correctamente locucións latinas.
• Utilizar con propiedade léxico de orixe grecolatina na lingua propia.
• Recoñecer os elementos característicos de edificios romanos dedicados ao lecer, e valorar a permanencia de temas relacionados cos espectáculos detectándoos en producións
cinematográficas actuais.
Actividades de avaliación
Realizar as actividades de avaliación do libro do alumno (páx. 141).
• Declinar o pronome relativo.
• Analizar proposicións adxectivas de relativo e interrogativas latinas e traducilas.
• Relacionar unhas expresións nas que aparecen pronomes relativos co significado correspondente.
• Traducir unha fábula de Fedro adaptada e responder ás cuestións.
Resolver as actividades propostas na ficha de avaliación da Carpeta de recursos (páx.
163):
• Completar a declinación do pronome relativo.
• Elixir a forma do pronome relativo axeitada e traducir as oracións.
• Traducir ao latín dúas oracións compostas por proposicións subordinadas de relativo.
• Completar os textos coas locucións latinas indicadas.
Outras propostas:
• Expoñer en clase os resultados da busca de información sobre termos referidos ao tempo
cronolóxico e os Xogos Olímpicos.
• Organizar un cine-forum sobre as películas nas que aparecen recreadas escenas dos
grandes espectáculos romanos.
• Expoñer conclusións sobre a comparación de como gozaban os romanos os seus momentos de ocio e como se goza na actualidade.
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Unidade 13. Tertia decima unitas – Thema XII
Tempo aproximado: seis horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Ciencias Sociais, Xeografía e Histo-ria;
Linguas Estranxeiras.
13.1. Obxectivos
• Recoñecer e utilizar axeitadamente os graos do adxectivo.
• Ampliar o vocabulario incorporando léxico grecolatino na lingua propia.
• Recoñecer e valorar a etimoloxía grecolatina na formación do léxico, así como usar locucións latinas procedentes de formas adxectivas en grao comparativo de superioridade.
• Identificar os elementos básicos da arquitectura romana.
13.2. Competencias básicas
• Aplicar os coñecementos da propia lingua para comprender as características da lingua
latina e viceversa.
• Usar as palabras axeitadas ao discurso incorporando os termos cultos e técnicos precisos.
• Comprender e interpretar textos dunha dificultade media en lingua latina e traducilos á
lingua propia.
• Aplicar os coñecementos adquiridos para interpretar e valorar obras arquitectónicas.
• Localizar no tempo e no espazo a cultura romana apreciando a herdanza cultural achegada á nosa propia cultura.
• Identificar e apreciar as obras artísticas e os principais ordes arquitectóni-cos da Antigüidade clásica.
• Saber planificar o tempo e distribuír axeitadamente as tarefas no traballo individual.
13.3. Ensinanzas transversais
• Educación para a paz. Por medio das investigacións e a plasmación dos datos atopados
en traballos, mostrar preocupación e interese pola conservación do patrimonio cultural.
13.4. Contidos
Conceptos
• Os graos do adxectivo: positivo, comparativo e superlativo.
• Valores e intensidade do grao comparativo: inferioridade, igualdade, superioridade.
• Valores do grao superlativo: o superlativo absoluto e o superlativo relativo.
• A evolución dos graos do adxectivo na lingua propia.
• Compoñentes grecolatinos e o seu significado.
• A arquitectura romana: relixiosa, civil e militar.
• A escultura e o mosaico romanos.
Procedementos
• Identificación e análise das formas latinas para expresar o grao comparativo de superioridade.
• Análise da sintaxe do grao de superioridade nos seus dous valores.
• Lectura, análise e tradución de oracións e textos latinos orixinais adaptados.
• Análise e retroversión ao latín de sintagmas e oracións sinxelas.
• Identificación e uso de palabras cultas e patrimoniais.
• Recoñecemento do uso de palabras con elementos grecolatinos.
• Identificación de expresións e locucións latinas na lingua propia e do significado que
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achegan.
• Lectura e comentario de textos clásicos e actuais sobre arquitectura romana.
• Identificación da pervivencia dos ordes arquitectónicas na actualidade.
Actitudes
• Interese por coñecer e comparar os mecanismos morfolóxicos e sintácticos da lingua latina cos da propia e outras de estudo.
• Motivación por usar palabras de orixe grecolatina.
• Hábito de incorporar cultismos e termos precisos nas propias producións.
• Gusto por coñecer e comentar textos de autores clásicos e modernos.
• Aprecio por analizar e conservar construcións arquitectónicas de época romana.
13.5. Actividades
A seguir, detallamos as actividades que se van propoñendo ao longo desta unidade e presentes no libro do alumno.
• A priori: identificar e clasificar os graos do adxectivo en estruturas da lingua propia, especialmente o comparativo e o superlativo. Comentar unha cita do humanista neerlandés
Erasmo de Rotterdam que expresa, mediante unha oración comparativa de superioridade,
un aspecto da vaidade humana, aquela que outorga máis importancia á persoa en activo e
socialmente ben vista.
• Clasificar os adxectivos atopados nas oracións segundo sexan comparativos ou superlativos; traducir as oracións.
• Tradución e composición: traducir as oracións interrogativas analizando especialmente os
adxectivos en grao comparativo de superioridade; transformar os sintagmas introducindo o
segundo termo da comparación por medio de quam. Analizar e traducir as oracións e
transformalas na estrutura homóloga. Traducir ao latín as oracións propostas.
• Observar a evolución das formas de comparativo e superlativo e levar a cabo as actividades propostas; lembrar a evolución dos sons consonánticos e escribir termos cultos e patrimoniais dunha serie de étimos latinos.
• Explicar o significado dunha serie de palabras formadas con sufixos gregos. Relacionar
unhas locucións referidas ao ámbito académico co seu significado. Explicar o significado
de locucións latinas e incluílas nas oracións correspondentes. Relacionar prefixos gregos
coas palabras que os conteñen. Relacionar palabras de orixe grega coas de orixe latina
que posúen o mesmo significado.
Actividades de reforzo das competencias básicas
• Formar os graos comparativo e superlativo dos adxectivos seguindo as indicacións.
• Relacionar os adxectivos expresados nos seus tres graos.
Actividades de ampliación
• Analizar e traducir oracións con comparativos e superlativos.
• Traducir un fragmento dos Carmina Burana.
Outras propostas:
• Curiosidades: pescudar sobre o uso do latín na Idade Media e no ámbito universitario.
• Ideas para investigar: caracterizar as ordes arquitectónicas.
13.6. Avaliación
Criterios de avaliación
• Recoñecer e analizar os adxectivos nos seus diferentes graos.
• Relacionar e analizar a sintaxe dos elementos constitutivos do comparativo e superlativo
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latinos.
• Traducir sintagmas e oracións latinos nos que se utilizan os diferentes graos do adxectivo.
• Traducir e interpretar textos latinos adaptados.
• Recoñecer a evolución do pronome latino á lingua propia.
• Recoñecer e usar correctamente locucións latinas.
• Utilizar con propiedade léxico de orixe grecolatina na lingua propia.
• Recoñecer os elementos característicos da arquitectura romana.
Actividades de avaliación
Realizar as actividades de avaliación do libro do alumno (páx. 151).
• Formar os graos comparativo e superlativo dos adxectivos propostos.
• Declinar un adxectivo en grao comparativo de superioridade.
• Analizar e traducir oracións: do latín á lingua propia e viceversa.
• Expresar adxectivos da lingua propia en grao de superioridade.
• Analizar e expresar o significado de vocabulario con elementos léxicos grecola-tinos.
Resolver as actividades propostas na ficha de avaliación da Carpeta de recursos (páx.
175):
• Completar a declinación dun adxectivo en grao comparativo.
• Indicar os tres graos correspondentes aos adxectivos dados.
• Analizar e traducir dúas oracións latinas.
• Traducir dúas oracións ao latín.
• Escribir cultismos e termos patrimoniais derivados dos étimos propostos.
• Explicar o significado de cultismos que incorporan helenismos.
Outras propostas:
• Expoñer en clase a información obtida acerca do himno universitario por excelencia e a
súa pervivencia na actualidade.
• Confeccionar murais ou unha mostra dixital con imaxes pertencentes a obras arquitectónicas clásicas e actuais de modo que quede reflectida a presenza de temas, ordes, materiais… ao longo dos séculos.
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Unidade 14. Quarta decima unitas – Thema XIII
Tempo aproximado: seis horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Ciencias Sociais, Xeografía e Historia;
Linguas Estranxeiras.
14.1. Obxectivos
• Identificar as formas non persoais do verbo: o infinitivo e o participio de presente.
• Analizar a sintaxe do participio e infinitivo concertados.
• Ampliar o vocabulario incorporando léxico grecolatino na lingua propia.
• Recoñecer e valorar a etimoloxía grecolatina na formación do vocabulario, así como as
locucións latinas procedentes de participios de presente.
• Coñecer a transmisión da literatura clásica.
• Recoñecer os xéneros literarios en verso.
14.2. Competencias básicas
• Aplicar os coñecementos da propia lingua para comprender as características da lingua
latina e viceversa.
• Usar as palabras axeitadas ao discurso incorporando os termos cultos e técnicos precisos.
• Comprender e interpretar textos dunha dificultade media en lingua latina e dar a súa versión na lingua propia e viceversa.
• Reflexionar sobre a evolución dos soportes da literatura latina e a súa transmisión.
• Recoñecer en textos literarios posteriores os principais trazos característicos da épica e
lírica latinas.
• Saber planificar o tempo e distribuír axeitadamente as tarefas no traballo individual.
14.3. Ensinanzas transversais
• Educación cívica e para a paz. A partir da lectura de textos líricos latinos, dirixir ao alumnado para que mostren respecto polas opinións alleas e tolerancia para as que non coinciden coas propias.
14.4. Contidos
Conceptos
• O infinitivo de presente das catro conxugacións regulares e do verbo sum.
• A sintaxe e funcións do infinitivo concertado.
• O participio de presente da conxugación regular.
• A sintaxe do participio concertado.
• A evolución do infinitivo e participio.
• Compoñentes grecolatinos e o seu significado no léxico da lingua do alumnado.
• As fontes directas e indirectas de transmisión da literatura clásica.
• As etapas principais da literatura latina e os xéneros literarios en verso.
Procedementos
• Identificación e análise das formas de infinitivo dos verbos regulares.
• Análise da sintaxes e as funcións do infinitivo concertado.
• Identificación e análise das formas de participio de presente dos verbos regulares.
• Análise da sintaxes do participio de presente en función de adxectivo.
• Lectura, análise e tradución de oracións e textos latinos orixinais adaptados.
• Elección de respostas a cuestións de comprensión lectora de textos latinos analizados.
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• Análise e retroversión da lingua propia ao latín de sintagmas e oracións sinxelas.
• Identificación e uso de participios na lingua propia.
• Recoñecemento do uso de palabras con elementos grecolatinos.
• Identificación de expresións e locucións latinas na lingua propia e do significado que
achegan.
• Lectura e comentario de textos actuais sobre contribucións da literatura romana.
• Lectura e comentario de textos literarios latinos.
• Identificación da pervivencia de determinados tópicos literarios na actualidade.
Actitudes
• Interese por incorporar os mecanismos morfolóxicos e sintácticos do latín nas estruturas
da propia lingua.
• Curiosidade por analizar e verificar as orixes da propia lingua.
• Hábito expresarse con precisión usando termos grecolatinos.
• Gusto por coñecer e comentar textos de autores clásicos e modernos.
• Interese por ler e coñecer autores e obras literarias de época romana.
14.5. Actividades
A seguir, detallamos as actividades que se van propoñendo ao longo desta unidade e presentes no libro do alumno.
• A priori: lembrar a sintaxe e funcionamento das formas non-persoais do verbo e observar
que complementos son susceptibles de acompañar a un infinitivo, así como que relación
garda o participio co nome ao que acompaña en función de adxectivo. Comentar o epitafio
do comediógrafo latino Plauto, primeiro representante deste xénero teatral do que se conservan obras completas.
• Construír as formas de infinitivo dos verbos indicados; formar os participios de presente
deses mesmos verbos e declinalos convenientemente. Analizar os infinitivos dunhas oracións e traducilas. Traducir uns participios de presente de xeito que queden claras as funcións determinadas polos casos.
• Tradución e composición: analizar e traducir oracións con infinitivos e clasificalos segundo sexan suxeitos ou complementos directos. Analizar e traducir oracións con formas de
participio de presente. Traducir unha fábula de Fedro adaptada, analizando especialmente
os elementos indicados e responder en latín unhas preguntas.
• Observar a evolución de infinitivos e participios latinos para realizar as actividades propostas.
• Explicar o obxectivo das disciplinas tendo en conta os compoñentes gregos que forman
os seus nomes. Efectuar unha actividade baseada na detección dos falsos amigos entre as
linguas de estudo dos alumnos. Explicar o uso actual duns latinismos. Completar oracións
e solucionar cuestións usando palabras que conteñen prefixos de orixe latina.
Actividades de ampliación
• Completar coa forma axeitada de participio de presente dos verbos e traducir as oracións
resultantes.
• Ler e traducir un texto de Aulo Gelio e resolver as cuestións expostas.
Outras propostas:
• Curiosidades: pescudar a orixe da denominación das notas musicais. Indagar os campos
de influencia das nove Musas.
• Ideas para investigar: Comentar uns fragmentos de autores latinos líricos representativos
e atopar os tópicos mencionados noutras manifestacións artísticas.
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14.6. Avaliación
Criterios de avaliación
• Analizar formas non-persoais do verbo.
• Distinguir e analizar a sintaxe da construción concertada do infinitivo e do participio de
presente.
• Traducir sintagmas e oracións nas que se utilizan formas non-persoais do verbo, do latín
á lingua propia e viceversa.
• Traducir e interpretar textos latinos adaptados.
• Recoñecer a evolución do infinitivo e o participio de presente.
• Recoñecer e usar correctamente locucións latinas.
• Utilizar con propiedade léxico de orixe grecolatina na lingua propia.
• Describir os elementos característicos da literatura latina en verso.
Actividades de avaliación
Realizar as actividades de avaliación do libro do alumno (páx. 161).
• Dar as formas de infinitivo presente dos verbos regulares indicados.
• Engadir a forma de participio de presente e traducir as oracións.
• Traducir dúas oracións ao latín.
• Expresar o significado e o uso adecuado de expresións latinas.
• Distinguir as dobres formas de participio correspondentes a determinados verbos da lingua do alumnado e o seu uso adecuado.
Resolver as actividades propostas na ficha de avaliación da Carpeta de recursos (páx.
187):
• Formar o infinitivo dos verbos propostos.
• Declinar en todos os seus casos o participio de presente do verbo indicado.
• Traducir dúas oracións latinas.
• Escribir a forma do participio de presente que corresponda en cada caso.
• Anotar as parellas de formas derivadas de participios na propia lingua.
• Indicar a profesión indicada polos cultismos.
• Explicar o significado de dúas locucións latinas.
Outras propostas:
• Expoñer en clase os resultados das investigacións realizadas na sección Curiosidades
sobre a notas musicais e a inspiración das Musas.
• Achegar textos literarios actuais, en calquera das linguas de estudo, nos que se aprecie a
presenza de tópicos literarios clásicos.
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Unidade 15. Quinta decima unitas – Thema XIV
Tempo aproximado: seis horas
Interdisciplinariedade: Lingua Castelá e Literatura; Linguas Estranxeiras.
15.1. Obxectivos
• Analizar a sintaxe da oración composta por subordinación.
• Ampliar o vocabulario incorporando léxico grecolatino na lingua propia.
• Coñecer e valorar o neolatín como lingua de comunicación.
• Recoñecer os xéneros literarios latinos en prosa.
15.2. Competencias básicas
• Aplicar os coñecementos da propia lingua para comprender as características da lingua
latina e viceversa.
• Empregar as palabras axeitadas ao discurso incorporando os termos cultos e técnicos
precisos.
• Comprender e interpretar textos dunha dificultade media en lingua latina e traducilos á
lingua propia.
• Recoñecer en textos literarios os principais trazos característicos da prosa latina.
• Apreciar e recoñecer o uso do neolatín no mundo occidental do século XXI.
• Localizar no tempo e no espazo a cultura romana apreciando a herdanza cultural achegada á nosa propia cultura.
• Saber planificar o tempo e distribuír axeitadamente as tarefas no traballo individual.
15.3. Ensinanzas transversais
• Educación cívica e para a paz. A partir da lectura de textos latinos en prosa, dirixir o
alumnado para que mostre respecto polas opinións alleas e tolerancia para as que non coinciden coas propias.
15.4. Contidos
Conceptos
• A oración composta: a subordinación.
• As proposicións subordinadas substantivas, adxectivas e adverbiais.
• O neolatín como lingua moderna.
• Compoñentes gregos e o seu significado no léxico da lingua do alumnado.
• Xéneros literarios en prosa.
• Principais escritores latinos en prosa.
Procedementos
• Identificación e análise das proposicións subordinadas introducidas polas conxuncións
subordinantes quod, ut e cum.
• Lectura, análise e tradución de oracións compostas e textos orixinais latinos adaptados.
• Elección de respostas a cuestións de comprensión lectora de textos latinos analizados.
• Análise e retroversión de oracións compostas da lingua propia ao latín.
• Análise e tradución á lingua propia de textos e expresións neolatinas.
• Identificación do uso de palabras con elementos grecolatinos.
• Lectura e comentario de textos actuais sobre autores hispanos na literatura romana.
• Lectura e comentario de textos literarios latinos.
• Identificación da pervivencia a literatura latina na actualidade.
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Actitudes
• Gusto por utilizar palabras de orixe grega.
• Hábito de usar étimos e formar palabras que os conteñan para expresarse con precisión.
• Interese e curiosidade por coñecer o neolatín.
• Gusto por coñecer e comentar textos de autores clásicos e modernos.
• Interese por ler e coñecer autores e obras literarias de época romana.
15.5. Actividades
Deseguido, detallamos as actividades que se van propoñendo ao longo desta unidade e
presentes no libro do alumno.
• A priori: identificar e analizar oracións compostas na propia lingua e clasificalas segundo
sexan coordinadas ou subordinadas. Comentar un fragmento do poeta latino Propercio que
se refire á creación da obra épica nacional romana por excelencia: a Eneida de Virxilio.
Sería unha boa ocasión para comentar e relacionar a propaganda política por medio da literatura para enaltecer os principios do Imperio romano.
• Tradución e composición: analizar e traducir as oracións indicando de que tipo son as
proposicións subordinadas que as forman. Traducir oracións compostas con adverbios correlativos. Traducir un epigrama de Marcial co apoio da súa estrutura indicada mediante un
esquema; traducir ao latín as proposicións completivas. Analizar e traducir un fragmento
dunha crónica medieval; completar as proposicións completivas; e xustificar se unhas afirmacións son verdadeiras ou falsas. Traducir ao latín as oracións compostas indicadas.
• Manipular e traducir un texto sinxelo en neolatín. Relacionar expresións coloquiais latinas
co seu equivalente en lingua románica.
• Relacionar étimos gregos e latinos polo seu significado. Deducir o significado de termos
segundo o sufixo grecolatino presente na súa formación.
Outras propostas:
• Ideas para investigar: efectuar as propostas relacionadas con textos en prosa.
15.6. Avaliación
Criterios de avaliación
• Analizar a oración composta: a coordinación e a subordinación.
• Distinguir e analizar a sintaxe das proposicións subordinadas introducidas polas conxuncións quod, ut e cum.
• Traducir oracións compostas do latín á lingua propia e viceversa.
• Traducir e interpretar textos latinos adaptados.
• Recoñecer formas neolatinas.
• Utilizar con propiedade léxico de orixe grecolatina na lingua propia.
• Recoñecer os elementos característicos da literatura latina en prosa.
Actividades de avaliación
Realizar as actividades de avaliación do libro do alumno (páx. 169).
• Analizar oracións compostas latinas e traducilas.
• Traducir ao latín as oracións propostas.
• Identificar e expresar o significado de compoñentes helénicos presentes no vocabulario
da lingua propia.
Resolver as actividades propostas na ficha de avaliación da Carpeta de recursos (páx.
195):
• Traducir as oracións compostas latinas analizando explicitamente as conxuncións subor-
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dinantes que aparecen nelas.
• Traducir ao latín tres oracións.
• Escribir os pares que deron os étimos latinos propostos.
• Indicar o significado das expresións neolatinas dadas.
• Explicar o significado das palabras segundo o sufixo culto que incorporan.
Outras propostas:
• Expoñer en clase os resultados da análise dos textos lidos no Thema de cultura correspondente.

Fidel Lozano Paz

52

Latín 4 ESO
Programación de aula

En Lugo a 30 de setembro do 2009

Asdo.O xefe de departamento
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