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1. ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT. DISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI I EL TEMPS.
El Departament de Llengües i Cultura Clàssiques, dins del Departament Català, està format
per Maria Jesús Guardiola, la qual imparteix les matèries de Llatí 4t ESO, Grec i Llatí I, Grec
i Llatí II i una hora de Llatí al Bloc 2. La professora Margarida Villaronga, del Departament
de Català, imparteix la matèria de Cultura Clàssica a 3r ESO.
La distribució horària i lloc de les assignatures és la següent:
LL1
Aula 16
8’00-8’50

GR1
Aula14
9’55-10’45

LL1
Aula 14
8’00-8’50

GR2
Aula17
8’00-8’50

LL1
Aula 14
8’50-9’40

LL4t
Aula 11

LL1
Aula17
8’50-9’40

GR2
Aula17
9’55-10’45

GR2
Aula 17
9’55-10’45

TUTORIA
MATÈRIA
GR1
Aula 14
10’50-11’40

LL4t / CC3r
Aula11 / Aula12
13’40-14’30
LL2
Aula16
15’00-15’50

LL4t
Aula11
15’00-15’50

LL2
Aula16
15’00-15’50

LL2
Aula16
15’50-16’40

GR1
Aula 11
15’50-16’40

LL2
Aula16
15’50-16’40

La reunió del departament és els dimarts de 10’45 a 11’45.
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GR1
Aula03
8’00-8’50

GR2
Aula 17
9’55-10’45

2. MÈTODES PEDAGÒGICS, MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS.

2.1. Metodologia.
A llatí de quart d’ESO llatí de primer de batxillerat se seguirà el següent enfocament
metodològic pel que fa al bloc de continguts lingüístics:
a. DESTRESES LINGÜÍSTIQUES:
S'enfocarà l'ensenyament del llatí com a llengua viva, amb l'objectiu que l'alumnat sigui
capaç de dominar les capacitats lingüístiques passives (llegir i escoltar), i de mica en mica,
les actives (escriure i parlar). És per això que enguany proposem el mètode d'ensenyament
LLPSI (Lingua Latina Per Se Illustrata, Hans Orberg). El funcionament de cada Unitat
Didàctica serà generalment de la següent manera:
● Introducció del capítol descrivint les paraules noves amb il·lustracions o imatges, i
també amb demostracions a classe per a què l'alumnat entengui en context allò
que és nou.
● Lectura dinàmica de cada capitulum: això vol dir que durant la lectura la professora
farà simultàniament preguntes en llatí que els alumnes hauran de ser capaços de
respondre també en aquesta llengua. Si cal, es duran objectes per tal d'il·lustrar al
màxim possible els nous continguts lingüístics. Sempre que es pugui, s'evitarà la
traducció al català o al castellà, ja que l’objectiu és que la llengua s’entengui per
ella mateixa.
● Realització dels pensa de cada capitulum per tal de reflexionar sobre els nous
continguts gramaticals i lèxics.
● Es farà una explicació a posteriori de la gramàtica després de la lectura i la
realització dels pensa de cada capitulum: en aquest moment es proporcionaran els
quadres gramaticals o els esquemes que facin falta per entendre la llengua.
●
● Es realitzarà una redacció o descriptio en llatí amb els continguts lèxics i
gramaticals apresos sobre una imatge que tingui a veure amb el què s’ha fet i
després d’haver-la comentat en llatí a classe.
● També es proposaran exercicis d'etimologes sobre el vocabulari nou que hagi sortit
en cada capitulum.
● Per concloure cada capitulum, es practicaran els continguts apresos mitjançant una
cançó.
A part d'això, es farà realitzar als alumnes petites representacions teatrals a classe per tal
d'assentar bé les bases lingüístiques de cada UD.
NOTA BENE: L’exercici de la traducció no es començarà a practicar fins al tercer trimestre,
quan creiem que l’alumnat tindrà un major bagatge per a poder reflexionar de manera
satisfactòria sobre la llengua d’origen (el llatí) i la de destinació (el català).
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Pel que fa a l’anàlisi sintàctica, tampoc creiem oportú introduir aquests coneixements fins
que els alumnes hagin interioritzat els aspectes bàsics de la gramàtica llatina, això és, fins
al tercer trimestre.
A grec de primer de batxillerat, se seguirà el següent enfocament metodològic pel que fa
als continguts lingüístics:
S'enfocarà l'ensenyament del grec de la mateixa manera que el llatí, és a dir, com a llengua
viva, amb l'objectiu que l'alumnat sigui capaç de dominar les capacitats lingüístiques
passives (llegir i escoltar), i de mica en mica, les actives (escriure i parlar). És per això que
enguany proposem el mètode d'ensenyament Ἀθήναζε de M. Balme i G. Lawall, amb l’edició
que n’ha fet l’Acadèmia Vivarium Novum. El funcionament de cada Unitat Didàctica serà
generalment de la següent manera:
● Εἰσαγωγή: Introducció en grec del vocabulari mitjançant una presentació amb
imatges, a través de la qual els alumnes siguin capaços d’entendre per se el que
estan veient, intentant en la mesura del possible de no traduir al català.
● Ἀναγνῶσις: Lectura dinàmica de cada capítol: és a dir, plantejant preguntes i
respostes sobre allò que s’està veient. (τίς ἐστι, που ἐστιν, τί ποιεῖ…;).
● Ἀσκήσεις: Realització de diferents tipus d’exercicis (ἀσκήσεις): respondre preguntes
de comprensió en grec, omplir buits gramaticals, etc.
● Ἐτυμολογία: Exercicis d’arrels etimològiques sobre el vocabulari que es vegi en
cada capítol, a partir dels quals els alumnes en podran confeccionar llistes de
vocabulari.
● Γραμματική: Exposició dels aspectes gramaticals vistos en cada capítol.
● Δρᾶμα: Si s’escau, representacions dramàtiques (δρᾶμα) amb aspectes que s’hagin
vist en cada capítol. (Enguany només hi ha un alumne, per tant, aquest tipus
d’exercici no es podrà realitzar).
● Περιήγεσις: Redacció sobre una imatge prèviament comentada en grec a classe
sobre qualsevol aspecte del capítol llegit, de manera que l’alumne practiqui el
vocabulari i les estructures apreses.
b. CONTINGUTS CULTURALS
Ja que la llengua llatina és indissociable de la civilització que la va parlar, es procurarà que
els continguts culturals tinguin a veure amb l'argument dels diferents capitula, tot i que això
no sempre serà possible. S'explicaran a classe els continguts procurant il·lustrar-los amb
imatges, vídeos. També es plantejarà un treball per trimestre sobre algun dels continguts
culturals que es tractin en què els alumnes hauran d'utilitzar les eines TIC, presentació oral,
etc.
A llatí i grec de segon de batxillerat se seguirà el següent enfocament metodològic:
Els alumnes d’enguany van aprendre les llengües clàssiques a partir de la
metodologia de gramàtica-traducció. És per això que ens cenyirem a aquest tipus
d’enfocament, ja que fer-ho d’una altra manera seria perjudicial per a ells. Per tant,
cada UD tindrà aquesta estructura grosso modo. Segons si els continguts formen
part del bloc lingüístic o el cultural, se seguiran enfocaments diferents:
5

a. BLOC LINGÜÍSTIC
Els continguts gramaticals es presentaran abans de la pràctica. Es farà un ensenyament
eminentment deductiu de la llengua. A continuació es proposaran exercicis pràctics per a
practicar aquests continguts, bàsicament mitjançant textos. Tot i que no fem un enfocament
inductiu de la llengua, es farà una introducció del vocabulari i dels textos mitjançant una
presentació amb imatges per tal que els alumnes coneguin a priori les paraules i les
estructures que apareixeran en el text, cosa que creiem que els serà útil per resoldre els
aspectes sintàctics de la llengua i també per retenir vocabulari. Pensem que és peremptori
que els alumnes cada vegada depenguin menys del diccionari per tal de poder realitzar les
traduccions dels textos proposats. És per això que, de cada text també es proposaran
exercicis etimològics per tal que l’aprenentatge del vocabulari sigui significatiu.
● Introducció o presentació dels aspectes gramaticals de cada UD
● Introducció del vocabulari del text per treballar els continguts gramaticals mitjançant
exemples que s’entenguin en context.
● Realització de l’anàlisi sintàctica i la traducció del text proposat.
● Exercicis etimològics amb paraules que apareguin en el text.
b. BLOC CULTURAL
El bloc cultural conté molts subapartats que s’han de treballar per tal de superar les proves
de Selectivitat:
A llatí II es treballarà de la següent manera:
● Literatura llatina: Generalment es farà una presentació del tema als alumnes i
posteriorment se’ls en proporcionarà apunts. Per tal de presentar alguns continguts
també es farà ús de suports audiovisuals que ajudin a entendre més alguns aspectes
de la literatura llatina.
● Metamorfosis d’Ovidi: En aquest apartat es faran, o bé classes magistrals sobre
el tema, o bé treballs que versin sobre els mites que s’hagin de treballar de cara a la
Selectivitat.
● Llatinismes: Es treballaran per àmbits d’ús. Es faran exercicis que impliquin
completar-les amb els llatinismes adequats. A més d’això, la professora utilitzarà, en
la mesura que pugui, llatinismes durant les sessions, encara que no s’estiguin
6

treballant, per tal que els alumnes els captin llur context.
A grec II:
● Literatura grega: Se seguirà la mateixa metodologia que en llatí.
● Mitologia: Se esguiran les mateixes pautes que a llatí. Es procurarà també, que els
textos a treballar tinguin a veure amb el cicle mitològic que s’està estudiant en cada
UD.

Principis bàsics que se seguiran al procés d’ensenyament-aprenentatge de cada
unitat didàctica:
La Llei 1105/2015 per a la Millora de la Qualitat Educativa estableix que tota
avaluació ha de ser contínua, formativa i integradora.
En el procés d’avaluació contínua, s’han d’emetre judicis que pretenen revisar fins a quin
punt els alumnes compleixen amb els objectius previstos i prendre mesures en el cas que
el progrés d’un alumne no sigui l’adequat. A més, aquest procés té com a objectiu millorar
l’acció d’ensenyament-aprenentatge contínuament.
A més a més, l’avaluació dels aprenentatges dels alumnes ha de tenir un caràcter formatiu,
cosa que implica també una revisió i una millora constant dels processos d’ensenyamentaprenentatge.
Pel que fa al caràcter integrador de l’avaluació, haurà de tenir en compte transversalitat
amb les altres assignatures quant a la consecució dels objectius establerts per cada etapa,
així com el desenvolupament de les competències corresponent. Aquest caràcter integrador
no ha d’excloure el fet que el docent avaluï seguint els criteris d’avaluació i els estàndards
d’aprenentatge de la pròpia matèria.
Respecte en el moment en què avaluem, a la nosltra PD establim tres tipus d’avaluació:
● Inicial
● Formativa

o

● Sumativa
o
Tipus d’activitats:

contínua
final

De fet, cadascun d’aquests tipus d’avaluació correspon al procés d’ensenyament pel qual
s’han dissenyat una tipologia d’activitats equivalents a un tipus d’avaluació concret:
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1. Activitats d’iniciació: Introducció del vocabulari i de les estructures de cada
capitulum. A segon de batxillerat es farà una presentació del que es veurà i un
diagnòstic dels coneixements previs dels alumnes. O introducció de cada tema a
segon de batxillerat, o del vocabulari de cada text a treballar.
2. Activitats d’aprenentatge: Lectura o ἀναγνῶσις del capitulum, respondre a les
preguntes orals de la professora, formulació de preguntes i respostes entre els
alumnes sobre el text. Realització dels pensa (ἀσκήσεις) i de la descriptio
(περιήγεσις)de cada capitulum. A segon de batxillerat es farà pràctica d’anàlisi i
traducció preferentment, sobre aspectes gramaticals. La realització d’exercicis o
treballs que tinguin a veure amb els aspectes culturals de la matèria.
3. Activitats d’ampliació i reforç: realització, si s’escau d’exercitia de cada capitulum.
A llatí, sempre sempre es cantarà una cançó relacionada amb els continguts apresos
de cada capitulum. A segon de batxillerat es reforçaran amb exercicis pràctics
sobretot aspectes lingüístics.
4. Activitats d’avaluació: Control de cada dos capitula. S’avaluaran les quatre
destreses lingüístiques en llatí: comprensió lectora, auditiva i expressió escrita i oral
en aquesta llengua. A Segon de batxillerat s’avaluarà amb un control per cada dues
UD.

1. 2.2. Materials i recursos didàctics.
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- Material de consulta per a segon de batxillerat: Diccionari Llatí – Català i GrecCatalà Ed. Vox
A segon de batxillerat no s’utilitzarà cap llibre de text.
- Manuals o llibres de text:
4t d’ESO i primer de batxillerat de llatí: Lingua Latina Per se Illustrata. Familia
Romana. Hans Orberg.
-Recursos TIC
El decret al·ludeix a la necessitat de donar coherència i completar els aprenentatges
associats a l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Es tracta,
per tant, d’aconseguir un ús competent d’aquestes tecnologies integrant els seus continguts
en tasques específiques per a les quals ens són útils.
Per tal d’aconseguir-ho, hem fet ús de tres vies:
- Correu electrònic: a principi de curs s’informa els alumnes que poden
comunicar-se amb la professora a través del correu electrònic eva.monzon@iescteib.org
per lliurar treballs, aclarir dubtes fora de l’horari lectiu o per què la professora els informe de
futures activitats que es realitzaran a classe i links que poden fer servir per realitzar-les.
- Google Classroom: en el bloc del centre es penjaran notícies, vídeos,
enllaços, activitats... que l’alumne haurà de comentar. També s’han penjat treballs que han
realitzat els alumnes perquè puguin veure’ls la resta dels cursos. L’alumnat també tindrà la
seva avaluació.
- Activitats amb ordinadors o tauletes: a més de la realització d’alguns treballs
de recerca, portarem els alumnes a l’aula d’informàtica per realitzar activitats d’ampliació
com per exemple les que trobem a
http://www.discendo.com/joomla/,
http://www.luduslitterarius.net/#a
http://www.aulafacil.com/cursos/t3045/idiomas/latin/latin-i
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php
https://lingualatina-orberg.wikispaces.com/
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3. CONTRIBUCIÓ DE LES MATÈRIES A L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES
CLAU.

Les assignatures de llatí, grec i cultura clàssica contribueixen de manera
directa a l’adquisició de la competència en comunicació lingüística. Des de
tots els seus continguts es contribueix a la comprensió lectora de textos
diversos i a l’expressió oral i escrita com a mitjans essencials per a
qualsevol aprenentatge de qualitat. El coneixement de l’estructura de la
llengua llatina i grega fa possible una comprensió més profunda de la
gramàtica funcional de les llengües europees d’origen romànic i d’altres que
comparteixen amb el llatí i el grec el caràcter flexiu o que han rebut una
important aportació lèxica de la llengua llatina o grega. La interpretació dels
elements morfosintàctics i de vocabulari, així com la pràctica de la traducció
Comunicació
lingüística
(CCL)

i de la retroversió, suposen l’adquisició de l’habilitat per recollir i processar
la informació donada i utilitzar-la adequadament. El coneixement dels
procediments per a la formació de paraules i els fenòmens d’evolució
fonètica col·labora eficaçment a ampliar el vocabulari bàsic i potencia
l’habilitat d’utilitzar el llenguatge com a eina de comunicació. El
coneixement de les etimologies grecollatines proporciona la comprensió i
incorporació d’un vocabulari culte i explica el vocabulari específic de termes
científics i tècnics. A partir del coneixement de la història i l’evolució de la
llengua llatina i grega es fomenta la consciència de la variabilitat de les
llengües a través del temps i dels diferents àmbits geogràfics i socials, així
com de la comunicació intercultural que suposa el seu contacte. Aquest
coneixement també promou l’interès i el respecte per totes les llengües,
incloent-hi les antigues i les minoritàries, i el rebuig dels estereotips basats
en diferències culturals i lingüístiques.
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La contribució de les matèries a la consciència i les expressions culturals
s’aconsegueix a través del coneixement de l’important patrimoni
arqueològic i artístic grecollatina al nostre país i a Europa, el qual potencia
la valoració i el gaudi de l’art com a producte de la creació humana i com a
testimoni de la història, al mateix temps que fomenta l’interès per la
conservació d’aquest patrimoni. També proporciona referències per fer una
Consciència i valoració crítica de creacions artístiques posteriors inspirades en la cultura
expressions

i la mitologia grecollatina o dels missatges difosos pels mitjans de

culturals

comunicació que, en molts de casos, prenen la seva base icònica del

(CEC)

repertori clàssic. Alhora, amb el coneixement del món clàssic i de la seva
pervivència s’afavoreix la interpretació de la literatura posterior, en la qual
perduren temes, arquetips, mites i tòpics, i es desenvolupa l’interès per la
lectura, la valoració del caràcter estètic dels textos i l’amor per la literatura.

L’estudi de la llengua llatina i grega contribueix a la competència d’aprendre
a aprendre en la mesura que estimula la reflexió sobre l’origen i el
Aprendre a funcionament de la llengua, propicia la disposició i l’habilitat d’organitzar
aprendre

l’aprenentatge, resoldre problemes, adquirir, processar, avaluar i assimilar

(CAA)

coneixements nous i aplicar-los en contextos diferents. Afavoreix les
destreses d’autonomia, disciplina i reflexió, exercita la recuperació de dades
mitjançant la memorització i situa el procés formatiu en un context de rigor
lògic.

Les assignatures contribueixen al sentit d’iniciativa i a l’esperit emprenedor
en la mesura que es fan servir procediments que exigeixen planificar, avaluar
Sentit

diferents possibilitats i prendre decisions. El treball cooperatiu i l’intercanvi

d’iniciativa i dels resultats implica valorar les aportacions d’altres companys, acceptar els
esperit

possibles errors, entendre la forma de corregir-los i no rendir-se davant un

emprenedor resultat inadequat. En definitiva, aporta possibilitats de millora i fomenta
11

(SIEE)

l’afany de superació.

La contribució a les competències socials i cíviques s’estableix des del
coneixement de les institucions i de la manera de viure dels romans i grecs
com a referent històric d’organització social, participació dels ciutadans en
Competències la vida pública i delimitació dels drets i deures dels individus i de les
socials

i col·lectivitats, en l’àmbit i l’entorn d’una Europa diversa, unida en el passat.

cíviques

Paral·lelament, el coneixement de les desigualtats existents en aquella

(CSC)

societat afavoreix una reacció crítica davant la discriminació pel fet de
pertànyer a un determinat grup social o ètnic o per la diferència de sexes.
Així, es fomenta en els alumnes una actitud de valoració positiva de la
participació ciutadana, la negociació i l’aplicació de normes iguals per a
tothom com a instruments vàlids en la resolució de conflictes.

Des de les assignatures de llatí i grec es contribueix a la competència digital,
ja que una part de les matèries exigeix la cerca, selecció i tractament de la
informació. El context social actual requereix la cerca d’informació no tan
sols a través de les fonts tradicionals, sinó també ―i cada vegada més―
de les electròniques. Les TIC ofereixen una sèrie de possibilitats que cal
aprofitar amb l’orientació i supervisió dels professors per observar, cercar
informació i verificar-la, proposar conjectures i establir relacions. Actualment
hi ha diversos programes relacionats amb el món clàssic que poden influir
positivament en l’adquisició de coneixements sobre aquesta matèria.
Competència També l’ús d’aules virtuals per intercanviar materials, dur a terme tasques,
digital (CD)

crear fòrums de debat, etc. és cada vegada més estès als centres i és
previsible que continuï estenent-se en el futur. Si tenim en compte que els
alumnes es mostren particularment receptius envers l’ús de les tecnologies
de la informació i la comunicació, l’orientació dels professors pot ser
decisiva en l’adquisició de la competència digital. D’altra banda, en la
mesura que s’emprin les tecnologies de la informació i la comunicació com
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a instrument que universalitza la informació i com a eina per comunicar els
coneixements adquirits, es col·labora en l’adquisició de la competència
digital.

Competència
matemàtica

La competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i
i tecnologia es treballen de maneres diverses: per exemple, situant en eixos

competències cronològics els principals períodes de la història de Roma i Grècia,
bàsiques
ciència

en estudiant la divisió del calendari romà i comparant-lo amb el nostre o
i analitzant les aportacions romanes i gregues al traçat de les ciutats i a la

tecnologia

construcció d’edificis, així com les seves aportacions tecnològiques més

(CMCT)

significatives.
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4. ELEMENTS TRANSVERSALS TRACTATS. LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE, DE LA VIOLÈNCIA TERRORISTA I DE QUALSEVOL FORMA DE VIOLÈNCIA,
RACISME O XENOFÒBIA, INCLÒS L'ESTUDI DE QUALSEVOL CRIM CONTRA LA
HUMANITAT.
La violència masclista és la manifestació més evident que les desigualtats entre dones i
homes continuen persistint. Les formes més extremes de violència són la part visible d’una
violència estructural i cultural que és la que les provoca i les tolera. La coeducació és una
eina central per prevenir aquesta violència estructural i cultural. La coeducació és un
aprenentatge de les diverses maneres de ser dona i ser home i, per tant, un aprenentatge
de la llibertat i un requisit per al desenvolupament integral de la persona. La relació entre
coeducació i prevenció de la violència de gènere és òbvia, ja que es tracta d’una violència
que és resultat de les estructures de poder patriarcal dins la societat i la família i sobre la
dona vol garantir el domini per part de l’home.
La coeducació és una educació “en” i “per” a la igualtat. Una igualtat que implica una
pluralitat de models de gènere per a tot l’alumnat. Per tant, el departament té un compromís
real amb la igualtat, és a dir, coeducatiu (articles 13, 29, 31 del Decret 34/2015, pel qual
s’estableix el currículum de l’educació secundària). Es treballarà la coeducació i la
prevenció de la violència de gènere, des d’un vessant doble: analitzant el currículum oficial
i vigilant el currículum ocult.
Des de les nostres matèries, en els temes de política, societat, de mitologia i d’història de
Grècia i Roma es duran a terme explicacions de la situació de la dona a Grècia i Roma. En
aquests apartats s’establiran relacions amb la situació de la dona a l’actualitat, posant el
focus en la violència de gènere.
En els temes de comerç i d’alguns episodis mitològics com el de Medea es tractarà el tema
de l’intercanvi cultural a Grècia. En aquests temes es farà veure a l’alumne la riquesa
cultural que va arribar a Grècia procedent d’Orient i es compararà amb l’actualitat, tractant
temes com el racisme o la xenofòbia.
La situació dels esclaus donarà peu a debatre sobre els avenços en drets humans i la
violència exercida per l’Estat o els ciutadans particulars, així com també sobre els actes de
terrorisme que es produeixen en nom de la llibertat.
En els temes d’història i expansió de Roma pel Mediterrani i el món es tractarà el tema de
l’intercanvi cultural. En aquests temes es farà veure a l’alumne la riquesa cultural que va
arribar a Roma procedent d’altres indrets i es compararà amb l’actualitat, tractant temes
14

com el racisme o la xenofòbia.

15

5. ADAPTACIONS NECESSÀRIES PER ATENDRE L'ALUMNAT NESE.
El departament atendrà els alumnes tenint en compte les seves diferències personals.
Es realitzaran les adaptacions adients a l'alumnat amb necessitats específiques de suport
educatiu (NESE) que cursin l'assignatura, adaptant el currículum programat per a la resta
de companys a les seves possibilitats reals. Aquestes adaptacions seguiran el procediment
que s’indiqui en el Pla d’atenció a la diversitat (PAD) i es realitzaran amb l’orientació i l’ajuda
del Departament d’Orientació.
Quan les adaptacions curriculars siguin no siguin significatives, el professorat podrà
modificar les tècniques i els instruments d'avaluació, però ha de mantenir l'avaluació
referida a les capacitats expressades en els objectius, els criteris d'avaluació i els
estàndards d’aprenentatge.
Quan les adaptacions curriculars siguin significatives es modificaran els elements
curriculars, els criteris d'avaluació i/o el grau de consecució dels estàndards d’aprenentatge.
Tot això es farà en coordinació amb el Departament d'Orientació, s'indicarà per escrit
l'Adaptació i es revisarà periòdicament.
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6. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS.
-

Assistència al Festival de Teatre Grecollatí el el 23 de gener del 2020

-

Realització dels tallers del Festival de cultura clàssica Maremagnvm que es realitzara
entre el 3 i el 5 d’abril del 2020

-

Possibilitat de la realització al centre d'un dels tallers de “Viu la Cultura” relacionat
amb el món romà (Maremagnvm: un viatge pel món romà).

Per altra banda, el Departament es reserva alguna altra sortida o activitat extraescolar en
el cas de sorgir durant el curs alguna proposta cultural relacionada amb el món clàssic
(teatre, cinema, exposicions, etc.)
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7. PROGRAMACIÓ PER MATÈRIES:

7.1. Objectius per matèries.

Objectius Cultura clàssica.
1. Identificar el marc geogràfic en què es desenvoluparen les civilitzacions grega i llatina i
les fites més importants de la seva història, diferenciar-ne les etapes i establir relacions
amb altres cultures anteriors i posteriors.
2. Conèixer els principals déus i herois de la mitologia clàssica i ser capaç d’identificar-los
pels seus atributs en obres d’art antigues i modernes de diferent tipus.
3. Identificar els trets fonamentals de la religió grecoromana i les manifestacions rituals
que s’hi associen, com ara el teatre o els jocs atlètics.
4. Identificar els aspectes rellevants de l’art i la literatura grecoromans i constatar-ne
la pervivència en el patrimoni cultural i artístic.
5. Conèixer les característiques bàsiques dels sistemes polítics que es donaren a Grècia i
Roma; l’organització social i familiar, la vida quotidiana i el temps d’oci; reconèixer-ne la
pervivència en el món actual, i fer-ne una valoració crítica.
6. Reconèixer la influència del món romà a les Illes Balears en diversos aspectes:
arqueològic, lingüístic, econòmic i social.
7. Conèixer els diferents tipus d’escriptura i, especialment, les característiques de
l’escriptura alfabètica.
8. Reconèixer l’origen grecollatí de la majoria de les llengües d’Espanya i de gran part
d’Europa.
9. Millorar l’expressió oral i escrita en català i en castellà mitjançant l’adquisició de termes
llatins i d’hel·lenismes.
10. Reflexionar sobre els mecanismes de la llengua llatina per formar paraules per
entendre’n la conformació en català i en castellà, conèixer algunes de les regles
fonamentals d’evolució fonètica del llatí al català i aplicar-les en exemples que es
proporcionin.
11. Desenvolupar el sentiment de pertinença a la unitat política i cultural que és Europa, la
base de la qual es troba en el món clàssic, amb actituds de tolerància i respecte cap als
seus diferents pobles i cap als d’altres zones del món.
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12. Utilitzar críticament diverses fonts d’informació i diferents suports per construir el propi
aprenentatge.

Objectius Llatí 4t ESO
1. Conèixer les arrels i l’evolució de la llengua com un instrument que s’adapta a les
necessitats dels parlants.
2. Valorar la diversitat lingüística com una mostra de la riquesa cultural dels pobles.
3. Explicar les semblances que entronquen les diferents llengües amb un origen comú i
comparar els elements i estructures de les llengües derivades.
4. Conèixer els diferents tipus d’escriptura i, especialment, les característiques de
l’escriptura alfabètica, l’origen i la correcta pronunciació de l’abecedari llatí.
5. Identificar i relacionar elements morfològics, sintàctics i lèxics de la llengua llatina per
analitzar i traduir textos senzills.
6. Conèixer els procediments de formació del lèxic llatí —en concret, la derivació i la
composició— per entendre millor els procediments de formació de paraules a les llengües
actuals.
7. Identificar l’etimologia i conèixer el significat de les paraules del lèxic comú de la llengua
pròpia i, en especial, del vocabulari culte que forma gran part de la terminologia científica
i tècnica actual.
8. Comprendre correctament el significat dels llatinismes i expressions llatines que s’han
incorporat directament a la llengua parlada i a la científica, en especial a la del dret.
9. Desenvolupar les capacitats intel·lectuals mitjançant l’anàlisi dels elements de la llengua
llatina que, pel seu caràcter flexiu, és prototip d’una llengua d’anàlisi.
10. Millorar la lectura comprensiva i l’expressió oral i escrita mitjançant el coneixement del
vocabulari i les estructures gramaticals llatines.
11. Desenvolupar hàbits d’organització, treball i disciplina en l’estudi a partir dels
mecanismes d’estructuració mental que implica el procés d’anàlisi i traducció de textos
llatins.
12. Reflexionar, des de l’anàlisi de la llengua llatina, sobre les estructures lingüístiques de
la llengua catalana i de la castellana, així com també de les que s’estudien com a segona
o tercera llengua.
13. Utilitzar les regles fonamentals d’evolució fonètica del llatí al català i identificar paraules
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patrimonials, cultismes i expressions llatines en diferents contextos lingüístics.
14. Conèixer els aspectes rellevants de la cultura i la civilització romanes, emprant
críticament diverses fonts d’informació i diferents suports, per identificar-ne la pervivència
en el nostre patrimoni cultural, artístic i institucional i, així, adoptar una actitud de respecte
i tolerància cap als diversos pobles i nacions.
15. Valorar el patrimoni literari, els gèneres i les obres principals, com a base comuna de
la història literària universal.
16. Reconèixer la influència del món romà a les Illes Balears en els seus diversos aspectes:
arqueològic, lingüístic, econòmic i social.
17. Desenvolupar el sentiment de pertinença a la unitat política i cultural que és Europa, la
base de la qual es troba en el món clàssic, amb actituds de tolerància i respecte cap als
seus diferents pobles i cap als d’altres zones del món.

Objectius Grec Batxillerat
1. Assolir un coneixement del grec clàssic, en particular del dialecte àtic, adequat per a la
intel·lecció i traducció correcta de textos originals senzills en prosa.
2. Entendre els mecanismes de formació de paraules per reconèixer els elements
constitutius d’hel·lenismes en català i en castellà, en particular del vocabulari científic i
tècnic, i deduir-ne i explicar-ne el significat.
3. Adquirir un vocabulari grec bàsic orientat a facilitar i consolidar els dos objectius
anteriors.
4. Aplicar els coneixements gramaticals del grec per a un ús més correcte i ric de la llengua
pròpia i de les altres que s’estudiïn.
5. Conèixer els principals autors literaris i les seves obres més representatives, situats en
el seu context històric, i llegir-ne, traduïts, textos d’una certa extensió i apreciar-ne els
valors estètics i la influència en autors i obres posteriors.
6. Conèixer els fets històrics més importants de la Grècia clàssica, l’organització social i
política, i les manifestacions culturals, artístiques i religioses, així com valorar-ne la
pervivència i influència en els diferents períodes de la cultura europea fins a l’actualitat.
7. Desenvolupar habilitats i capacitats de pensament raonat, esperit crític, cerca
d’informació i feina en equip que siguin útils en tots els àmbits de la vida acadèmica, laboral
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i social.

Objectius Llatí Batxillerat
1. Conèixer les arrels i l’evolució de la llengua pròpia a través de l’estudi de la llengua
llatina.
2. Reconèixer i explicar les semblances entre les diferents llengües d’origen llatí i
comparar-ne els elements i les estructures.
3. Conèixer els diferents tipus d’escriptura i, especialment, les característiques de
l’escriptura alfabètica, l’origen i la correcta pronunciació de l’abecedari llatí.
4. Identificar elements morfològics, sintàctics i lèxics de la llengua llatina per analitzar i
traduir textos llatins de dificultat progressiva.
5. Desenvolupar les capacitats intel·lectuals mitjançant l’anàlisi dels elements de la llengua
llatina, així com desenvolupar hàbits d’organització, treball i disciplina en l’estudi, partint
dels mecanismes de l’estructura mental que implica el procés d’anàlisi i traducció de textos
llatins.
6. Millorar la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita a través del coneixement del
vocabulari i les estructures gramaticals del llatí.
7. Interpretar i comentar textos clàssics originals o traduïts per identificar-hi els principals
aspectes culturals relatius al món romà.
8. Conèixer els aspectes més rellevants de la cultura i la civilització romanes, cercar la
informació en documents i en fonts diverses, analitzar-los críticament i constatar-ne la
pervivència en el patrimoni cultural, artístic i institucional.
9. Valorar el patrimoni literari llatí, els gèneres i les obres principals com a base comuna
de la història literària occidental.
10. Conèixer els procediments de formació del lèxic llatí ―especialment la derivació i la
composició― per entendre millor els procediments de formació de paraules en les llengües
actuals.
11. Identificar l’etimologia i saber el significat de les paraules del lèxic comú de la llengua
i, en particular, del vocabulari culte que forma gran part de la terminologia científica i
tècnica actual.
12. Entendre correctament el significat d’expressions llatines que s’han incorporat
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directament a la llengua parlada i a la científica.
13. Utilitzar les regles fonamentals de l’evolució fonètica del llatí a la llengua de l’estudiant
i distingir paraules patrimonials i cultismes.
14. Reconèixer la influència del món romà en l’entorn de l’alumne en diferents aspectes:
arqueològic, lingüístic, econòmic i social.
15. Desenvolupar el sentiment de pertinença a la unitat política i cultural que és Europa, la
base del qual es troba al món clàssic, amb actituds de tolerància i respecte envers els
diferents pobles i envers els d’altres zones del món.

7.2. Indicadors d’assoliment de cada un dels objectius plantejats.
Per determinar l'assoliment dels objectius plantejats es tindran en compte els següents
indicadors, els quals fan referència al context, el procés i el progrés. Els indicadors han de
servir per corregir tendències, canviar estratègies i prendre mesures quan es detectin
problemes d'aprenentatge, bé siguin a nivell individual o a nivell de grup.
En general, els indicadors seran els que s'especifiquen a continuació, però durant el curs
podran ser revisats i/o modificats bé a nivell de departament o a petició d'equips educatius
o orientació:
- Observació individual de les tasques realitzades l'alumne, cosa que està
afavorida per la ràtio de les matèries.
- Superació de les proves d'avaluació i/o recuperació a nivell individual.
- Percentatge d'aprovats a les diferents avaluacions.
- Grau de desviament d'acord amb les mitjanes d'altres anys al mateix centre,
d'altres centres de Mallorca o Balears.
- Grau d'assoliment d'objectius d'alumnes NESE.
- Superació de les proves d'avaluació i/o recuperació dels alumnes repetidors.
- Grau d'absentisme.
7.3. Llatí 4t ESO
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7.3.1.Continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables.

BLOC 1. EL LLATÍ, ORIGEN DE LES LLENGÜES ROMÀNIQUES
Continguts
Marc geogràfic de la llengua.
Indoeuropeu.
Llengües d’Espanya: llengües romàniques i no romàniques.
Pervivència d’elements lingüístics llatins.
Identificació de lexemes, sufixos i prefixos llatins utilitzats en la llengua pròpia.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Conèixer els orígens de les 1.1. Assenyala sobre un mapa el marc geogràfic
llengües

parlades

a

Espanya, en el qual se situen els diferents períodes de la

classificar-les i localitzar-les en un civilització romana, en delimita l’àmbit d’influència
mapa.

i ubica amb precisió punts geogràfics, ciutats o
restes

arqueològiques

conegudes

per

la

rellevància històrica.
1.2. Identifica les llengües que es parlen a
Espanya, diferencia pel seu origen romàniques i
no romàniques i delimita en un mapa les zones en
les quals s’utilitzen.
2.

Poder

traduir

ètims

llatins 2.1. Tradueix del llatí les paraules transparents

transparents.

servint-se del repertori lèxic que coneix tant de la
pròpia llengua com d’altres llengües modernes.

3. Conèixer, identificar i distingir els 3.1. Identifica i distingeix en paraules proposades
diferents formants de les paraules.

els formants, assenyala i diferencia lexemes i
afixos i cerca exemples d’altres termes en els
quals es trobin presents.

4. Reconèixer i explicar el significat 4.1. Dedueix el significat de paraules preses de
d’alguns

dels

llatinismes

més les diferents llengües d’Espanya a partir dels

freqüents emprats en el lèxic de les ètims llatins.
llengües
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parlades

a

Espanya

i

explicar el significat a partir del terme
d’origen.

BLOC 2. SISTEMA DE LA LLENGUA LLATINA: ELEMENTS BÀSICS
Continguts
Diferents sistemes d’escriptura: els orígens de l’escriptura.
Orígens de l’alfabet llatí.
Pronunciació.
Criteris d’avaluació
1.

Conèixer

diferents

Estàndards d’aprenentatge avaluables
sistemes 1.1. Reconeix diferents tipus d’escriptura i els

d’escriptura i distingir-los de l’alfabet. classifica segons la seva natura i funció.
2. Conèixer l’origen de l’alfabet en les 2.1. Explica l’origen de l’alfabet de diferents
llengües modernes.

llengües partint de l’abecedari llatí i assenyala les
principals adaptacions que es produeixen a
cadascuna.

3. Conèixer i aplicar amb correcció 3.1. Llegeix en veu alta textos llatins de certa
les normes bàsiques de pronunciació extensió amb la pronunciació correcta.
en llatí.

BLOC 3. MORFOLOGIA
Continguts
Formants de les paraules.
Tipus de paraules: variables i invariables.
Concepte de declinació: les declinacions.
Flexió de substantius, adjectius i verbs.
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Verbs: formes personals, infinitiu de present actiu i participi de perfet.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Identificar i distingir els diferents 1.1. Descompon paraules en els diferents
formants de les paraules.

formants i se’n serveix per identificar desinències
i explicar el concepte de flexió i paradigma.

2. Distingir i classificar diferents tipus 2.1. Distingeix paraules variables i invariables,
de paraules.
3.

explica els trets que permeten identificar-les i

Comprendre

el

concepte

declinació i flexió verbal.

de defineix criteris per classificar-les.
3.1. Enuncia correctament diferents tipus de
paraules en llatí, els distingeix a partir de
l’enunciat i els classifica segons la categoria i
declinació.
3.2. Distingeix diferents tipus de paraules a partir
de l’enunciat.

4.

Conèixer

enquadrar

les

declinació

les

declinacions, 4.1.

paraules
i

dins

Declina

paraules

i

sintagmes

amb

la concordança i aplica correctament per a cada

declinar-les paraula el paradigma de flexió corresponent.

correctament.
5. Conjugar correctament les formes 5.1. Identifica les diferents conjugacions verbals
verbals estudiades.

llatines i classifica els verbs segons la conjugació
a partir de l’enunciat.
5.2. Coneix i identifica les formes que componen
l’enunciat dels verbs de paradigmes regulars i
reconeix, a partir d’aquestes formes, els diferents
models de conjugació.
5.3. Identifica correctament les principals formes
derivades de cadascun dels temes verbals llatins:
en veu activa, el mode indicatiu, tant del tema de
present com del tema de perfet; en passiva, el
present, el pretèrit imperfet, el futur imperfet i el
pretèrit perfet d’indicatiu, així com l’infinitiu de
present actiu i el participi de perfet.
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5.4. Canvia de veu les formes verbals.
5.5. Tradueix correctament diferents formes
verbals llatines.
6. Identificar i relacionar elements 6.1. Identifica i relaciona elements morfològics de
morfològics de la llengua llatina que la llengua llatina per fer l’anàlisi i la traducció de
permetin analitzar i traduir textos textos senzills.
senzills.

BLOC 4. SINTAXI
Continguts
Casos llatins.
Concordança.
Elements de l’oració.
Oració simple: oracions atributives i predicatives.
Oracions coordinades.
Oracions d’infinitiu concertat.
Usos del participi.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Conèixer i analitzar les funcions de 1.1. Analitza morfològicament i sintàcticament
les paraules en l’oració.

frases i textos adaptats, identifica correctament
les categories gramaticals a què pertanyen les
diferents paraules i explica les funcions que tenen
en el context.

2. Conèixer els noms dels casos 2.1. Enumera correctament els noms dels casos
llatins,

identificar

les

principals que hi ha en la flexió nominal llatina, explica les

funcions que tenen en l’oració i saber principals funcions que tenen dins l’oració i
traduir els casos a la llengua materna il·lustra amb exemples la forma adequada de
de forma adequada.

traduir-los.

3. Reconèixer i classificar els tipus 3.1. Compara i classifica diferents tipus d’oracions
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d’oració simple.

simples i n’identifica les característiques.
4.1. Compara i classifica diferents tipus d’oracions

4. Distingir les oracions simples de compostes i les diferencia de les oracions
les compostes.

simples.
5.1. Reconeix dins frases i textos senzills

5.

Identificar

les

construccions construccions d’infinitiu concertat, les analitza i les

d’infinitiu concertat.

tradueix de forma correcta.

6. Identificar, distingir i traduir de 6.1. Reconeix, dins frases i textos senzills, les
forma correcta les construccions de construccions de participi de perfet concertat més
participi de perfet concertat més transparents, les analitza i les tradueix de forma
transparents.

correcta.
7.1. Identifica i relaciona elements sintàctics de la

7. Identificar i relacionar elements llengua llatina per fer l’anàlisi i la traducció de
sintàctics de la llengua llatina que textos senzills.
permetin analitzar i traduir textos
senzills.

BLOC 5. ROMA: HISTÒRIA, CULTURA, ART I CIVILITZACIÓ
Continguts
Períodes de la història de Roma.
Organització política i social de Roma.
Vida quotidiana. La família romana.
Mitologia i religió.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Conèixer els fets històrics dels 1.1. Distingeix les diferents etapes de la història de
períodes de la història de Roma, Roma, n’explica els trets essencials i les
enquadrar-los
corresponent
cronològics.
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en
i

el
elaborar

període circumstàncies que intervenen en el pas d’unes a
eixos les altres.
1.2. Sap emmarcar determinats fets històrics en el

període històric corresponent.
1.3. Pot elaborar eixos cronològics en els quals es
representen fites històriques rellevants consultant
diferents fonts d’informació.
1.4. Descriu algunes de les principals fites
històriques de la civilització llatina i explica a grans
trets les circumstàncies en les quals tenen lloc i les
seves principals conseqüències.
2. Conèixer els trets fonamentals de 2.1. Descriu els trets essencials que caracteritzen
l’organització política i social de les successives formes d’organització del sistema
Roma.

polític romà.
2.2. Descriu l’organització de la societat romana,
explica les característiques de les diferents
classes socials i els papers assignats a cadascuna
i els compara amb els actuals.

3. Conèixer la composició de la 3.1. Identifica i explica els diferents papers que
família i els rols assignats a cada exerceixen
membre.

dins

la

família

cadascun

dels

membres, analitza a través d’aquests papers
estereotips culturals de l’època i els compara amb
els actuals.

4. Conèixer els principals déus de la 4.1. Identifica els principals déus i herois de la
mitologia.

mitologia grecollatina, assenyala els trets que els
caracteritzen i estableix relacions entre els déus
més importants.

5. Conèixer els déus, mites i herois 5.1. Reconeix i il·lustra amb exemples la
llatins

i

establir

semblances

i pervivència del mític i de la figura de l’heroi en la

diferències entre els mites i herois nostra cultura i assenyala les semblances i les
antics i els actuals.

principals

diferències

ambdós tractaments.

BLOC 6. TEXTOS
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que

s’observen

entre

Continguts
Iniciació a les tècniques de traducció i retroversió.
Anàlisi morfològica i sintàctica.
Lectura comprensiva de textos traduïts.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Aplicar coneixements bàsics de 1.1. Utilitza adequadament l’anàlisi morfològica i
morfologia i sintaxi per iniciar-se en la sintàctica de frases de dificultat graduada i textos
interpretació i traducció de frases de adaptats

per

efectuar-ne

correctament

la

dificultat progressiva i textos adaptats. traducció o retroversió.
1.2.
2.

Fer

a

través

d’una

Empra

mecanismes

d’inferència

per

lectura comprendre de forma global textos senzills.

comprensiva l’anàlisi i el comentari del 2.1. Fa comentaris sobre determinats aspectes
contingut i l’estructura de textos culturals presents en els textos seleccionats i
clàssics traduïts.

aplica per fer-ho els coneixements adquirits
prèviament en aquesta o en altres assignatures.
2.2. Elabora mapes conceptuals i estructurals
dels textos proposats, en localitza el tema
principal i en distingeix les parts.

BLOC 7. LÈXIC
Continguts
Vocabulari bàsic llatí: lèxic transparent, paraules de major freqüència i principals prefixos
i sufixos.
Nocions bàsiques d’evolució fonètica, morfològica i semàntica del llatí en les llengües
romàniques.
Paraules patrimonials i cultismes.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Conèixer, identificar i traduir el 1.1. Dedueix el significat de termes llatins no
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lèxic llatí transparent, les paraules de estudiats partint del context o de paraules de la
major freqüència i els principals llengua pròpia.
prefixos i sufixos.

1.2. Identifica i explica les paraules de major
freqüència i els principals prefixos i sufixos i els
tradueix a la pròpia llengua.

2. Reconèixer els elements lèxics 2.1. Identifica l’etimologia de paraules de lèxic
llatins que romanen en les llengües comú de la llengua pròpia i n’explica el significat a
dels alumnes.

partir d’aquesta etimologia.
2.2. Identifica i diferencia cultismes i termes
patrimonials i els relaciona amb el terme d’origen.

7.3.2. Seqüenciació dels continguts al llarg del curs a llatí de 4rt ESO i primer
de batxillerat1:
PRIMERA AVALUACIÓ
Unitat: 1

Títol MIHI NOMEN EST..

BLOCS TREBALLATS

CONTINGUTS

OBJECTIUS

ESPECÍFICS
Aspecte
lingüístic

-Bloc 2

Període: 6 sessions
CRITERIS
D'AVALUACÓ

-Alfabet i pronúncia en -Expressar-se amb la Bloc 2: 1, 2, 3
llatí.

pronúncia correcta en

-Fórmules de salutació. llatí.
-Imperatiu de singular i

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

de plural.
Bloc 2: 3.1

1

A primer de batxillerat no es realitzarà la primera UD.
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Aspecte

-Bloc 1

-On es parlava el llatí?

lèxic

-Bloc 7

-Demanar

el

-Situar al mapa els -Bloc 1: 1, 2, 3

nom i llocs on s'ha parlat llatí

presentar-se en llatí.

i on es parlen llengües

-Demanar i dir l'edat en romàniques.
llatí. Els números.

-Ser capaç de saludar

-Expressions

segons el context en -Bloc 7: 1

d'educació bàsica en llatí.
llatí

-Elaborar i entendre

-Vocabulari

bàsic: una presentació d'un

accions quotidianes.

mateix bàsica en llatí.
-Dominar

vocabulari

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

bàsic en llatí, sobretot -Bloc 1: 1.1, 2.1
expressions d'accions -Bloc 7: 1.2, 2.1
de la vida quotidiana.

ACTIVITATS

COMPETÈN
CIES CLAU

Iniciació

-Prova diagnòstic de vocabulari
-Pregunta-resposta entre els alumnes Quid
nomen tibi est?”/ Quomodo habes? Quot annos
natus/-a es/ Unde venis?

Aprenentage

-El joc de les identitats: entrevistes a classe sobre
una sèrie de personatges que es repartiran.
S'apunta la infromació de tots ells en llatí.
-Verum an falsum? La professora fa preguntes i
els alumnes diuen si és certa o no la informació
en llatí sobre els personatges.
-Actiones: La professora fa una sèrie d'accions i
diu què són en llatí.
-La professora mana fer les mateixes accions en
llatí a una alumna (imperatiu singular) i a més
d'una alumna (imperatiu de plural).

Avaluació

-Redacció

d'un

mateix

en

expressions treballades.
PRIMERA PROVA ESCRITA
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llatí

amb

les

-Comunicació
lingüística
-Aprendre a aprendre
-Competència digital

Ampliació

-Vídeo

amb

diàleg

en

llatí

d'expressions

bàsiques.
Reforç

-Completar un diàleg amb les expressions
estudiades en llatí.

Unitat: 2
BLOCS TREBALLATS

Títol: IMPERIVM ROMANVM.
CONTINGUTS

OBJECTIUS

ESPECÍFICS

Període: 8 sessions
CRITERIS
D'AVALUACIÓ

Aspecte

-Bloc 3

-Nombre singular i

-Distingir entre

Bloc 3: 3, 4, 5, 6

lingüístic

-Bloc 4

plural de primera i

nominatiu singular i

Bloc 4: 1, 2

segona declinació

plural dels tres

Bloc 7: 1, 2

masc., fem., neut.

gèneres i del verb sum

-Oposició sing./ plur.

en tercera persona.

tercera persona verb

-Formular frases en

sum.

llatí amb un ordre

-Ordre de paraules

adequat.

més habitual en llatí.

-Expressar paraules

-In+ ablatiu

en cas ablatiu
precedides d'in.

Aspecte

-Bloc 7

lèxic

Aspecte

-Bloc 5

D'APRENENTATGE

Bloc 3: 3.1, 4.1,

-Lletres i nombres

-Aprendre les paraules Bloc 7: 1.1, 1.2, 2.1,

-Vocabulari específic

més utilitzades

d'aquesta UD

d'aquesta UD

-Situació geogràfica de

aspecte

l'imperi romà.

cultural

-Ciutats importants de
l'imperi romà.
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ESTÀNDARDS

Bloc 5: 1, 2

ACTIVITATS

Iniciació

COMPETÈNCIES CLAU

-Es presenta el capitulum mitjançant suport
gràfic. Es fan servir les expressions i el
vocabulari bàsic que hi apareixerà.

Aprenentage

-Lectura del text del capitulum a classe.
-Completar els pensa A, B, C del capitulum
-Exercicis d'etimologia de les paraules del
capitulum.

Avaluació

-Elaboració d'una narratio contestant preguntes
sobre el text.
-Completar els exercitia del capitulum.

Reforç
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-Repàs de vocabulari del capitulum.

-Comunicació lingüística
-Aprendre a aprendre
-Competència digital
-Consciència
Expressions Culturals

i

Unitat: 3
BLOCS TREBALLATS

Aspecte
Lingüístic

Títol :FAMILIA ROMANA.
CONTINGUTS
ESPECÍFICS

OBJECTIUS

-Bloc 3

-Funció del cas genitiu

-Bloc 4

-Morfologia del genitiu
en els tres gèneres
singular i plural: -i, -ae/
-orum, -arum.

-Entendre l'ús sintàctic
de Complement del
Nom del cas genitiu.

-Conjunció enclítica que

-Distingir la morfologia
de nominatiu/genitiu.
-Formular frases
copulatives amb la
cojunció -que o et
indistintament.

Període:
CRITERIS
D'AVALUACIÓ
Bloc 3: 4, 5, 6
Bloc 4: 1, 2, 3, 4, 7
ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

Bloc 3: 1.1, 2.1, 3.1
Bloc 4: 1.1, 2.1, 3.1, 3.2,
7.1

Aspecte
lèxic

-Bloc 1

-Bloc 7

-Vocabulari especicífic
de relacions familiars.

-Pronoms i adjectius
possessius.

-Interrogatius: quis,
quae, qui, cuius, quot.

-Conèixer els cultismes
i les paraules
patrimonials del
vocabulari de relacions
familiars.
-Entendre les relacions
familiars a partir dels
pronoms possessius.
-Formular i entendre
preguntes amb
pronoms interrogatius.

CRITERIS
D'AVALUACIÓ

Bloc 1: 3, 4
Bloc 7: 1, 2

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

Bloc 1: 3.1, 4.1
Bloc 7: 1.1, 1.2, 2.1, 2.4

Aspecte
cultural

-Bloc 5

-Organització familiar a -Aprendre com
l'antiga Roma.
s'organitzaven les
famílies a l'Antiga
Roma.
-Els tria nomina

CRITERIS
D'AVALUACIÓ
Bloc 5: 2

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE
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ACTIVITATS

Iniciació

COMPETÈNCIES
CLAU

-Es presenta el capitulum mitjançant suport gràfic. Es
fan servir les expressions i el vocabulari bàsic que hi
apareixerà.
-Exercici d'etimologia de cultismes en català
relacionats amb el vocabulari de l'UD per avaluar
coneixements previs dels alumnes.

Aprenentage

-Lectura del text del capitulum.
-Presentació en llatí de la família de l'alumne (Es
donarà una guia per fer-lo).
-Creació d'una identitat romana de cada alumne a
partir de l'explicació dels antropònims a Roma.
-Realització dels pensa A, B, C.

Avaluació

-Realització dels exercitia .
-Elaboració d'una narratio amb una guia sobre el
capitulum.

Ampliació

-Per parelles: fer un vídeo entrevistant-se mútuament
sobre la família de cada alumne.

Reforç

-Repassar l'oposició entre genitiu/nominatiu
completant els buits d'una narratio sobre el capitulum
-Relacionar el vocabulari vist amb el seu significat.
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-Comunicació
lingüística
-Aprendre a aprendre
-Competència digital
-Consciència i
Expressions Culturals

Unitat: 4
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Títol i descripció: PVER IMPROBVS.

Període:

BLOCS TREBALLATS

Aspecte
Lingüístic

-Bloc 3

CONTINGUTS
ESPECÍFICS
-3º per.sing. 1ª, 2ª i 4ª
conjugació.

OBJECTIUS

-Reconèixer les
terminacions de 3ª
pers. sing. dels verbs
de la 1ª, 2ª i 4ª
conjugació en 3ª pers.
sing.

-Reconèixer la
oposició
-Acusatiu singular: -um/ nominatiu/acusatiu en
-am
context.

Bloc 4

-Entendre les funcions
subjecte/objecte
-Oposició
directe basant-se la
subjecte/objecte directe
terminació casual.
i verbs transitius i
intransitius.
-Formular i entendre
-Oracions de relatiu

Aspecte
lèxic

-Bloc 7

-Pronoms relatius,
personals i
interrogatius.

oracions de relatiu.

-Distingir els pronoms
de relatiu.

CRITERIS
D'AVALUACIÓ
Bloc 3: 3, 4, 5.
Bloc 4: 1, 2, 3, 4

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

Bloc 3: 3.1, 5.1

Bloc 4: 1.1, 2.1, 3.1,
4.1

CRITERIS
D'AVALUACIÓ
Bloc 7: 1, 2

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

Bloc 7: 1.1, 2.1,
Aspecte
-Bloc 6
lingüísticocultural

-Estil directe i indirecte.

-Distingir entre estil
directe i estil indirecte.

CRITERIS
D'AVALUACIÓ
Bloc 6: 1, 2

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

Bloc 6: 1.2, 2.2

Aspecte
cultural
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-Bloc 5

-Eneas, avantpassat

-Reconèixer els grans
herois relacionats amb

CRITERIS
D'AVALUACIÓ

dels romans
-Ròmul i Rem i la
fundació de Roma.

la fundació de Roma i
les seves gestes.
-Situar al mapa els
diferents fets de la
fundació de Roma.

Bloc 5: 1, 3, 4,

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

Bloc 5: 1.1, 3.1, 4.1, 4.1,

ACTIVITATS

Iniciació

Aprenentage

-Es presenta el capitulum mitjançant suport gràfic. Es fan
servir les expressions i el vocabulari bàsic que hi
apareixerà.

-Lectura del capitulum
-Realització dels pensa A, B, C

Avaluació

-Realitzar dels exercitia
-Redactar d'una narratio amb guia del capitulum
-Relacionar imatges amb tipus de vestimenta romana
-SEGONA PROVA ESCRITA

Ampliació

-Realitzar un vídeo amb un diàleg semblant al del
capitulum.

Reforç

-Omplir buits: nominatiu o acusatiu on pertoqui.
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COMPETÈNCIES
CLAU

-Comunicació
lingüística
-Aprendre a
aprendre
-Competència
digital
-Consciència i
Expressions
Culturals
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SEGONA AVALUACIÓ
Unitat: 5
BLOCS TREBALLATS

Aspecte
lingüístic

-Bloc 3

-Bloc 4

Títol: DOMINVS ET SERVVS.
CONTINGUTS
ESPECÍFICS
-La tercera
conjugació: distinció
entre la resta de
conjugacions.

-Distingir els verbs de les
quatre conjugacions.

-El vocatiu i
l'imperatiu

-Utilitzar el vocatiu i
l'imperatiu de manera
conjunta.

-Oposició entre
indicatiu/imperatiu.
-Distinció entre suus,
-a, -um/eius.

Aspecte
lèxic

-Bloc 7

OBJECTIUS

-Verbs compostos de
sum: adsum, absum.
-Indefinit: nullus, -a, um
-Numerals cardinals
de l'1 al 10.
-Pronom anafòric is,
ea, id.

-Pronoms
possessius.

-Utilitzar correctament
suus, -a, -um o eius en el
context addient.

Període: 27 nov. a 3 des.
CRITERIS
D'AVALUACIÓ
Bloc 3: 3, 5
Bloc 4: 1, 2, 7

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

Bloc 3: 3.1, 5.1
Bloc 4: 1.1, 2.1, 7.1

-Distitingir l'oposició entre
adsum/absum.

-Ser capaç de comptar de
l'1 al 10 en llatí.
-Substituir substantius pel
pronom anafòric en el cas
i gènere addients.

CRITERIS
D'AVALUACIÓ
Bloc 7: 1, 2

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

-Relacionar els pronoms
possessius amb els
substantius que
acompanyen.
Bloc 7: 1.1, 1.2, 2.1

Aspecte
cultural

-Bloc 5

-La condició social
dels esclaus.
-La monarquia
romana. -L'aportació
de cada rei a la ciutat
de Roma i la fi del
règim.
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-Reconèixer les diferents
condicions socials dels
homes lliures i esclaus.
-Identificar cada un dels
set reis amb les seves
aportacions a la ciutat.

CRITERIS
D'AVALUACIÓ
Bloc 5: 1, 2

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

Bloc 5: 1.1, 1.2, 1.3, 2.2

ACTIVITATS
Iniciació

COMPETÈNCIES CLAU

-Es presenta el capitulum mitjançant suport gràfic. Es fan
servir les expressions i el vocabulari bàsic que hi
apareixerà.
-Preguntes prèvies sobre el que es veurà en el
capitulum.

Aprenentage

-Llegir el capitulum
-Fer els pensa A, B, C del capitulum (
-Llegir els apunts sobre la república

Avaluació

-Realitzar els exercitia del capitulum
-Llegir un fragment sobre els esclaus a Roma i respondre
pregunes de comprensió
-Realitzar una narratio sobre el capitulum amb preguntes
guia..
-SEGONA PROVA ESCRITA

Ampliació

-Escollir entre la pel·lícula Ben-Hur o Espartaco i escriure
una ressenya indicant les condicions de vida dels
esclaus protagonistes.

Reforç

-Repassar l'oposició vocatiu/nominatiu amb un exercici
de resposta múltiple
-L'ús dels pronoms anafòrics estudiats mitjançant un
exercici de resposta múltiple
-Relacionar els diferents reis de Roma amb les seves
aportacions a la ciutat.
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-Comunicació
lingüística
-Aprendre a aprendre
-Competència digital
-Consciència i
Expressions Culturals

Unitat: 6

BLOCS TREBALLATS

Aspecte
lingüístic

-Bloc 3

Títol :VILLA ET HORTVS.

CONTINGUTS
ESPECÍFICS
-Oposició
acusatiu sing/plur: -um/-os, am/-as
-Oposició
imperatiu
singular/plural

-Bloc 4
-Quadre complet
pronoms is, ea, id

OBJECTIUS

-Utilitzar les terminacions
d'acusatiu correctament
segons el nombre.
-Reconèixer el nombre de
les oracions en imperatiu.
-Identificar el substantiu que
substitueix un pronom
anafòric.

Període: 8 a 21 de
gener
CRITERIS
D'AVALUACIÓ
Bloc 3: 3, 5
Bloc 4: 1, 2, 7

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

-Utilitzar correctament el cas
ablatiu en el nombre i
gènere escaient segons el
context.

-Oposició
singular/plural
ablatiu en els tres
gèneres.

Bloc 3: 3.1, 3.2, 5.1, 5.2
Bloc 4: 1.1, 2.1, 7.1

-Funció de
l'ablatiu.
Aspecte
lèxic

-Bloc 7

-Preposicions ab,
cum, ex, sine +
ablatiu

-Conèixer i utilitzar en
ablatiu les preposicions ab,
cum, ex, sine
-Reconèixer cultismes a
partir d'aquestes
preposicions

CRITERIS
D'AVALUACIÓ
Bloc 7: 1, 2

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

Bloc 7: 1.1, 1.2, 2.1, 2.4
Aspecte
cultural

-Bloc 5

-L'habitatge dels
romans: domus,
insula, villa.
-Principals
edificacions de la
urbs romana

-Distingir els diferents tipus
d'habitatge dels romans i
saber a quina classe social
pertanyien.
-Reconèixer les diferents
parts d'una domus en un
plànol o imatge.
-Diferenciar visualment els
diferents tipus d'edificis de la
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CRITERIS
D'AVALUACIÓ

Bloc 5: 2, 7

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

ciutat romana.

Bloc 5: 2.2, 7.1

ACTIVITATS
Iniciació

COMPETÈNCIES CLAU

-Es presenta el capitulum mitjançant suport gràfic. Es fan servir les
expressions i el vocabulari bàsic que hi apareixerà.
-Preguntes de coneixements previs sobre els continguts culturals que
es veuran en la UD. (Qüestionari).

Aprenentag
e

-Llegir detingudament el capitulum (Llibre).
-Realitzar els pensa A, B, C del capitulum (Tasca retroactiva).
-Llegir els apunts sobre l'habitatge dels romans i les principals
edificacions de la ciutat romana. (Llibre).

Avaluació

-Realitzar els exercitia del capitulum (Qüestionari).

-Aprendre a aprendre

-Activitats d'etimologia amb les preposicions estudiades (Qüestionari).

-Competència digital

-Identificar les imatges amb les preposicions que surten en el
capitulum. (Qüestionari)

-Consciència i
Expressions Culturals

-Indicar les parts de la domus en un plànol i descriure'n els seus usos
(Activitat retroactiva).
-Ubi est Iulius...? Activitat on s'ha de dir en quina part de la casa en
Iulius).

Ampliació

-Realitzar un vídeo sobre les diferents parts de la casa de l'alumne en
llatí. Es donarà guia per fer-lo.

Reforç

-Substituir els substantius pels pronoms anafòrics que toca
(Qüestionari).
-Escriure en un plànol les diferents parts de la domus.
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-Comunicació
lingüística

Unitat: 7

BLOCS TREBALLATS

Aspecte
lingüístic

-Bloc 3

-Bloc 4

Període: 22 gen. 4
feb.

Títol i descripció: VIA LATINA.

CONTINGUTS
ESPECÍFICS

OBJECTIUS

-Oposició entre veu
activa/veu passiva

-Canviar la veu de les
oracions.

-Ablatiu agent, separatiu i
instrumental.

-Comprendre i utilitzar els
ablatius en el context
adient.

-Oposició entre in +
ablatiu/acusatiu.

-Preposicions amb
acusatiu.

-Entendre l'estaticitat i el
moviment segons si in va
en ablatiu o acusatiu.

CRITERIS
D'AVALUACIÓ
Bloc 3: 1, 3, 5, 6
Bloc 4: 1, 2, 7

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

-Utilitzar el cas acusatiu
en les preposicions que
el regeixen.
Bloc 3: 1.1, 3.1, 6.1
Bloc 4: 1.1, 2.1, 7.1

Aspecte
lèxic

-Bloc 7

-Complements de lloc:
Ubi, unde, quo, qua?

-Contestar amb el cas i
preposicions addients a
les preguntes introduïdes
per Ubi, unde, quo, qua.
-Distingir cultismes a
partir d'aquests adverbis
interrogatius.

CRITERIS
D'AVALUACIÓ

Bloc 7: 1, 2

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

Bloc 7: 1.1, 1.2, 2.1,
2.2
Aspecte
cultural

-Bloc 5

-Les principals vies de
comunicació de l'Imperi
romà.
-Els usos de les vies de
comunicació.
-Pervivència de la xarxa
viària romana a la
Península Ibèrica i a
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-Situar en un mapa les
principals vies de
comunicació de l'imperi
romà.

CRITERIS
D'AVALUACIÓ

-Saber quins usos tenien Bloc 5: 7
les vies de comunicació a
l'antiga Roma.
ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

Europa.

ACTIVITATS
Iniciació

Bloc 5: 7.1

COMPETÈNCIES CLAU

-Es presenta el capitulum mitjançant suport gràfic. Es fan
servir les expressions i el vocabulari bàsic que hi
apareixerà.
-Preguntes prèvies sobre el que es veurà en el
capitulum.

Aprenentage

-Llegir el capitulum
-Fer els pensa A, B, C del capitulum
-Llegir els apunts sobre la república

Avaluació

-Realitzar els exercitia del capitulum
-Llegir un fragment sobre els esclaus a Roma i respondre
pregunes de comprensió
-Realitzar una narratio sobre el capitulum amb preguntes
guia.
SEGONA PROVA ESCRITA

Ampliació

-Escollir entre la pel·lícula Ben-Hur o Espartaco i escriure
una ressenya indicant les condicions de vida dels
esclaus protagonistes. (Tasca retroactiva).

Reforç

-Repassar l'oposició vocatiu/nominatiu amb un exercici
de resposta múltiple (Qüestionari).
-L'ús dels pronoms anafòrics estudiats mitjançant un
exercici de resposta múltiple (Qüestionari).
-Relacionar els diferents reis de Roma amb les seves
aportacions a la ciutat (Qüestionari).
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Unitat: 8

BLOCS TREBALLATS

Aspecte
lingüístic

Títol i descripció: PVELLA ET ROSA.

CONTINGUTS
ESPECÍFICS

-Bloc 3

-L'ús del datiu com a CI

-Bloc 4

-Pronom demostratiu
hic, haec, hoc.
-Pronom reflexiu se
-Imperatiu del verb sum
en singular i plural
-Fórmula de salutació:
salve/salvete
-Oracions interrogatives
amb num o -ne.

OBJECTIUS

-Comprendre l'ús del
datiu.

-Bloc 7

-Verbs compostos amb
ad-, ab-, ex-, in-.

CRITERIS
D'AVALUACIÓ
Bloc 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6

-Respondre les
preguntes que impliquen Bloc 4: 1, 2, 3
CI amb la forma correcta
de datiu.
ESTÀNDARDS
-Distingir l'oposició
D'APRENENTATGE
singular/pluralde
l'imperatiu de sum
-Reconèixer i utilitzar les
fórmules de salutació
segons el context.
-Conèixer la diferència
entre num i -ne.

Aspecte
lèxic

Període: 4 a 18 de
febrer

Bloc 3: 1.1, 2.1, 2.2, 3.2,
4.1, 5.1, 5.3

Bloc 4: 1.1, 2.1, 3.1,

-Aprendre el significat de
CRITERIS
verbs nous a partir de la
D'AVALUACIÓ
suma d'un lexema
conegut i el seu prefix
preposicional.
Bloc 7: 1, 2

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

Bloc 7: 1.1, 1.2, 2.1, 2.4
Aspecte
cultural

-Bloc 5

-Les classes socials a
Roma

-Identificar les classes
socials de Roma.

CRITERIS
D'AVALUACIÓ

-La indumentària romana -Reconèixer les diferents
i la distinció social.
formes d'indumentària
Bloc 5: 2
romana masculina i
femenina.
ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

Bloc 5: 2.2
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ACTIVITATS

Iniciació

COMPETÈNCIES
CLAU

-Es presenta el capitulum mitjançant suport gràfic. Es fan servir les
expressions i el vocabulari bàsic que hi apareixerà.
-Activitat sobre indumentària: “Són de classe alta o de classe baixa aquests
personatges?” Es fa mitjançant imatges que es projectaran a classe.
-Intuir el significat de verbs de moviment amb prefix in-, ex-, ab-.. Activitat
que implica moviment dins de classe.

Aprenentage

-Lectura detinguda del capitulum .
-Contestar preguntes de comprensió lectora del capitulum en llatí. Èmfasi
en el datiu. Es farà a classe.
-Substitució de substantius per pronoms hic, haec, hoc.
-Activitat sobre derivats llatins del vocabulari específic del capitulum.
-Lectura detinguda dels apunts sobre indumentària romana amb imatges
-Descriure els termes específics de classes socials.

Avaluació

-Realització dels exercitia del capitulum (Qüestionari)
-Narratio del capitulum amb preguntes guia (Tasca retroactiva).
-Identificar els càrrecs públics segons la toga dels personatges
(Qüestionari).
TERCERA PROVA ESCRITA

Ampliació

-Cercar per Internet pintures ambientades en l'antiga Roma i comentar -ne
la indumentària dels personatges que hi surtin..

Reforç

-Canviar de nombre els datius d'unes frases proposades.
-Relacionar les paraules en context amb el seu cas corresponent .
-Relacionar les imatges amb la classe social segons la indumentària.

48

-Comunicació
lingüística
-Aprendre a
aprendre
-Competència
digital
-Consciència i
Expressions
Culturals

49

TERCERA AVALUACIÓ
Unitat: 9

BLOCS
TREBALLATS
Aspecte
lingüísti
c

Títol: TABERNA ROMANA

CONTINGUTS ESPECÍFICS

OBJECTIUS

-Bloc
3

-Morfologia completa del pronom
relatiu qui, quae, quod.

Bloc 3: 3, 4

-Bloc
4

-Morfologia completa dels
pronoms interrogatius quis, quae,
quid.

-Comprendre les
oracions introduïdes per
un pronom relatiu.
-Identificar l'antecedent
del pronom relatiu
responent preguntes.

Bloc 4: 1, 2, 3, 4, 7

-Morfologia completa dels
anafòrics is, ea, id.
-Morfologia completa dels
demostratius hic, haec, hoc i ille,
illa, illud.
-Indefinit alius, -a, -ud.

-Usar la forma correcta
del ventall de pronoms
vists fins ara.
-Entendre el significat de
les oracions
comparatives.

-Oracions comparatives:
tantus...quantus

Aspecte
lèxic

Període: 19 feb. 4
març

-Bloc
7

-Vocabulari relacionat amb el cos
(collum, digiti...)
-Vocabulari relacionat amb el
comerç (emere <> vendo,
taberna, tabernarius, valor de la
moneda).
Lèxic relacionat amb béns
sumptuosos com les joies
(anulus, lignea, gemma...)

CRITERIS
D'AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

Bloc 3: 3.1, 3.2, 4.1

Bloc 4: 1.1, 2.1, 3.1,
4.1, 7.1

-Conèixer el nom llatí
d'alguns dels cinc dits de
la mà.
-Identificar els diferents
tipus de joia en llatí.
-Conèixer les principals
accions del comerç en
llatí

CRITERIS
D'AVALUACIÓ
Bloc 7: 1, 2

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

Bloc 7: 1.1, 1.2, 2.1,
2.4
Aspecte
cultural

-Bloc 5 -El període de la república
romana.
-L'intercanvi de béns a Roma:
aspectes sobre el comerç i la
moneda.

CRITERIS
D'AVALUACIÓ
Bloc 5: 1, 7

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE
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Bloc 5: 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 2.1, 2.2,

ACTIVITATS

Iniciació

COMPETÈNCIES
CLAU

-Es presenta el capitulum mitjançant suport gràfic. Es fan servir les
expressions i el vocabulari bàsic que hi apareixerà.
-Llegir els apunts sobre la república romana

Aprenentatg -Llegir detingudament el capitulum
e

-Realitzar els pensa A, B, C del capitulum
-Establir les diferències i semblances entre la monarquia i la república
-Substituir els substantius per la forma dels pronoms corresponents. -Llegir
els apunts sobre la república

-Comunicació
lingüística
Avaluació

-Realitzar els exercitia del capitulum
-Escriure un diàleg en llatí sobre una venda. Es donarà una guia per a
realitzar l'exercici
-Realitzar un esquema amb els diferents aspectes del període republicà
-Contestar les preguntes sobre les diferents magistratures i òrgans
col·legiats de la república romana

Ampliació

-Realitzar un vídeo simulant una venda en llatí (es podrà fer servir el segon
exercici d'avaluació com a guió). Es publicaran al fòrum. (Vídeo avaluable).

Reforç

-Identificar els antecedents dels pronoms relatius de les oracions proposades
-Relacionar les magistratures republicanes amb la seva definició
-Omplir els buit de les oracions de relatiu proposades
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Unitat: 10
Títol: PASTOR ET OVES

Període: 5 a 18 de
març
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BLOCS

CONTINGUTS

TREBALLATS

ESPECÍFICS

OBJECTIUS

D'AVALUACIÓ

Aspecte

-Bloc

-Visió general de la

-Reconèixer totes les formes

lingüísti

3

morfologia nominal llatina

casuals de la primera, segona i

fins la tercera declinació.

tercera declinacions.

-La tercera declinació:

-Distingir els substantius

masculins i femenins

consonàntics i vocàlics de la

consonàntics i vocàlics.

tercera declinació.

-Ús semàntic del pronom

-Entendre l'ús del pronom ipse,

ipse, ipsa, ipsum

ipsa ipsum.

c

CRITERIS

Bloc 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bloc 4: 1, 2, 3

-Bloc
4

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

Bloc 3: 1.1, 2.1, 3.1,
3.2, 4.1, 5.2
Bloc 4: 1.1, 2.1, 3.1,
7.1

Aspecte

-Bloc

lexic

7

-Verb irregular edo.

-Reconèixer el paradigma
verbal del verb irregular edo.

CRITERIS
D'AVALUACIÓ

-Vocabulari específic:
-Aprendre el significat del
•

Animals domèstics

•

Elements del paisatge

•

Vida rural

vocabulari específic del

Bloc 7: 1, 2

capitulum.
-Identificar derivats en català
del lèxic llatí estudiat.

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

Bloc 7: 1.1, 1.2, 2.1,
2.3, 2.4

Aspecte

-Bloc 5 -L'Imperi romà

-Conèixer les diferències entre
la República i l'imperi.

CRITERIS
D'AVALUACIÓ

-L'escultura romana:
diferents períodes

-Situar en un eix cronològic les
dinasties més importants de

Bloc 5: 1, 6

l'imperi romà.
-Identificar en imatges
d'escultures romanes l'època i
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ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

l'identitat dels emperadors
representats.

Bloc 5: 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 6.1
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ACTIVITATS

Inici.

COMP. CLAU

-Es presenta el capitulum mitjançant suport gràfic. Es fan servir les expressions i el
vocabulari bàsic que hi apareixerà.
-Qüestionari sobre coneixements previs de l'imperi romà (Qüestionari).

Apr.

-Llegir detingudament el capitulum (Llibre).
-Llegir els apunts sobre l'Imperi romà (Llibre).
-Vídeo-tutorial sobre els substantius parasil·làbics i imparasil·làbics de la tercera
declinació (Vídeo).
-Realitzar els pensa A, B, C del capitulum (Tasca retroactiva).

-Comunicació
lingüística

-Identificar els ètims llatins amb els derivats i els cultismes proposats del lèxic del
capitulum. (Qüestionari).

-Aprendre a
Avalu
.

-Escriure una narratio del capitulum amb preguntes guia (Tasca retroactiva).

aprendre

-Realitzar els exercitia del capitulum (Qüestionari).
-Identificar els personatges de la dinastia Julio-Clàudia amb la seva imatge escultòrica.
(Qüestionari).

-Competència
digital

-PRIMERA PROVA ESCRITA

Ampl.

-Cercar informació sobre els pentinats femenins en les escultures i la seva relació amb la
època romana a la qual pertanyen (Tasca retroactiva).
-Descriure en llatí una pintura sobre un paisatge rural que esculli l'alumne. Es donarà
una guia per fer-ho. (Fòrum).
-Llegir les descripcions del companys i fer-hi algun comentari en llatí (Fòrum).
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-Consciència i
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Ref.

-Dir si són paraules parasil·làbiques o imparasil·làbiques. (Qüestionari).
-Indicar en quin cas estan les paraules proposades. (Qüestionari).
-Assenyalar a quina declinació pertanyen les paraules segons el seu enunciat.
(Qüestionari).
-Relacionar les imatges amb el lèxic llatí treballat en aquesta unitat. (Qüestionari).
-Relacionar cada emperador amb les seves gestes més importants (Qüestionari).
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Unitat: 11

Títol: BESTIAE ET HOMINES

Període: 16 a 29
abril

BLOCS TREBALLATS

CONTINGUTS ESPECÍFICS

OBJECTIUS

CRITERIS
D'AVALUACIÓ

Aspecte

-Bloc 3

lingüístic

-La tercera declinació: temes

-Descriure la

Bloc 3: 1, 2, 3, 4, 5,

en oclusiva dental i gutural.

morfologia completa

6

-Bloc 4

de la tercera
-L'infinitiu de present actiu i
passiu.

declinació masculins i
femenis.
-Reconèixer els usos
de l'infinitiu.

Bloc 4: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

-Utilitzar quan
pertoca l'infinitiu actiu
i el passiu.

Bloc 3: 1.1, 2.1, 2.2,
3.1
Bloc 4: 1.1, 2.1, 3.1,
4.1, 5.1, 6.1, 7.1

Aspecte

-Bloc 7

lèxic

-Vocabulari relacionat amb la

-Aprendre el significat

natura i els animals.

del vocabulari

CRITERIS
D'AVALUACIÓ

específic del
capitulum.

Bloc 7: 1, 2, 3

-Identificar derivats
en català del lèxic
llatí estudiat.

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

Bloc 7: 1.1, 1.2, 2.1,
2.2, 2.4

Aspecte
cultural
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-Bloc 5

-Reconèixer les

CRITERIS

característiques

D'AVALUACIÓ

generals de la religió
-La religió romana
-Els principals déus olímpics

romana.
-Identificar cada déu
del panteó olímpic
amb el seu equivalent

Bloc 5: 3, 4, 5

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

grec i romà i els seu
atributs.
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Bloc 5: 3.1, 4.1, 4.1

ACTIVITATS

Iniciació

COMPETÈNCIES CLAU

-Es presenta el capitulum mitjançant suport gràfic. Es fan servir les
expressions i el vocabulari bàsic que hi apareixerà.
-Qüestionari sobre els coneixements previs dels déus olímpics i els
seus atributs (Qüestionari).

Aprenentag
e

-Llegir detingudament el capitulum (Llibre).
-Llegir els apunts sobre la religió romana (Llibre).
-Realitzar els pensa A, B i C del capitulum. (Tasca retroactiva).
-Activitat sobre etimologia del vocabulari vist en el capitulum
(Qüestionari).

-Comunicació
lingüística
-Aprendre a aprendre
-Competència digital

Avaluació

-Realització dels exercitia del capitulum (Qüestionari).
-Redactar una narratio del capitulum amb preguntes guia. (Tasca

-Consciència i
Expressions Culturals

retroacctiva).

-Esperit emprenedor
-Relacionar els déus olímpics amb les imatges corresponents
(Qüestionari).
-

Ampliació

-Descriure cada déu olímpic en llatí amb el vocabulari i les
expressions guia. (Tasca retroactiva).
-Cercar empreses que tinguin noms de déus romans. Afegir les
imatges i raonar per què aquestes empreses han triat un nom
relacionat amb la mitologia.

Reforç

-Omplir els buits amb les formes verbals d'infinitiu que falten.
-Identificar la traducció de les frases del capitulum.
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Unitat: 12
Títol: CORPVS HVMANVM
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Període: 30/4 a 6/ 5

BLOCS

CONTINGUTS ESPECÍFICS

OBJECTIUS

CRITERIS

TREBALLATS

D'AVALUACIÓ

Aspecte

-Bloc

-Els substantius neutres de la

-Tenir una visió general de

lingüísti

3

tercera declinació.

la morfologia de la tercera

c

declinació.
-Bloc

-Pronoms possessius: noster,

4

vester.

Bloc 3:1, 2, 3, 4, 5, 6
Bloc 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

-Saber utilitzar
correctament els pronoms

-Ús de l'ablatiu de limitació
-Complements
circumstancials amb les
preposicions super, infra, i de.
-Oracions copulatives unides
amb les conjuncions nec i
atque.
-Subordinades substantives
d'infinitiu de CD:

noster i vester.

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

-Identificar visualment l'ús
de les preposicions super,
infra i de.

Bloc 3: 1.1, 2.1, 3.1,
3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3

-Conèixer l'ús de les
conjuncions copulatives
atque i nec.
-Interpretar els usos de les

Bloc 4: 1.1, 2.1, 3.1,
4.1, 5.1, 6.1, 7.1

oracions subordinades
d'infinitiu.

Aspecte

-Bloc

-Vocabulari relacionat amb el

-Conèixer les diferents

lèxic

1

cos humà.

parts del cos en llatí

-Bloc

-Identificar cultismes de

7

l'àmbit mèdir a partir del
vocabulari de la UD.

CRITERIS
D'AVALUACIÓ

Bloc 1: 3, 4, 5
Bloc 7: 1, 2

-Saber quines són les
paraules patrimonials
derivades del lèxic
relacionat amb el cos

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

humà.
Bloc 1: 3.1, 4.1, 4.2,
5.1
Bloc 7: 1.1, 1.2, 2.1,
2.4
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Aspecte
cultural

-Bloc 5 -La Hispània romana. El

CRITERIS

procés de romanització al

D'AVALUACIÓ

nostre territori.
Bloc 5: 1, 6, 7

ESTÀNDARDS
D'APRENENTATGE

Bloc 5: 1.6, 1.7, 7.1,
7.2
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ACTIVITATS

COMP.CLAU

Inic. -Es presenta el capitulum mitjançant suport gràfic. Es fan servir les expressions i el
vocabulari bàsic que hi apareixerà.
-Qüestionari sobre coneixements previs de l'alumnat sobre la romanització d'Hispània.

Apr. -Llegir detingudament el capitulum (Llibre).
-Realitzar els pensa A, B, C del capitulum (Tasca retroactiva).
-Vídeo-tutorial sobre els usos sintàctics de l'infinitiu.

-Comunicació
lingüística

-Llegir els apunts sobre el procés de romanització d'Hispània.

Ava
l.

-Identificar l'ètim llatí a partir de les paraules patrimonials i cultismes donats.

-Aprendre a

(Qüestionari).

aprendre

-Realitzar els exercitia del capitulum (Qüestionari).

-Competència
-Redactar una narratio del capitulum amb preguntes guia (Tasca retroactiva).

digital

-Escriure la paraula llatina en el cultisme d'àmbit mèdic que toca (Qüestionari).
-Relacionar els monuments i obres d'enginyeria amb la ciutat actual a la qual pertanyen i
descriure'n els seus usos (Qüestionari).
-Relacionar les ciutats d'Espanya amb els seus gentilicis (Qüestionari).
-PROVA ESCRITA FINAL

Am.

-Escriure un diàleg entre un metge i un pacient en llatí d'estil indirecte tot utilitzant les
contruccions d'infinitiu. (Es donarà una guia per fer-lo) (Tasca retroactiva).
-Fer un petit treball d'investigació sobre la romanització de les Balears. (Tasca
retroactiva).

Ref.

-Relacionar els ètims llatins amb el seu significat (Qüestionari).
-Completar el quadre amb tota la morfologia de la tercera declinació (Tasca retroactiva).
-Assenyalar, del text proposat, l'oració d'infinitiu i traduir-la (Tasca retroaciva).
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7.4. Grec I
7.4.1. Continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge.

BLOC 1. LLENGUA GREGA
Continguts
Marc geogràfic de la llengua.
Indoeuropeu.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Conèixer i localitzar en mapes el 1.1. Localitza en un mapa el marc geogràfic en el
marc geogràfic de la llengua grega.

qual té lloc el naixement i l’expansió de la llengua
grega.

2. Explicar l’origen de la llengua grega 2.1. Explica i situa cronològicament l’origen del
a partir de l’indoeuropeu i conèixer els concepte d’indoeuropeu i explica a grans trets el
principals

grups

lingüístics

que procés que dóna lloc a la creació del terme.

componen la família de les llengües 2.2. Enumera i localitza en un mapa les principals
indoeuropees.

branques

de

la

família

de

indoeuropees.

BLOC 2. SISTEMA DE LA LLENGUA GREGA: ELEMENTS BÀSICS
Continguts
Diferents sistemes d’escriptura: els orígens de l’escriptura.
Orígens de l’alfabet grec.
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les

llengües

Caràcters de l’alfabet grec.
Pronunciació.
Transcripció de termes grecs.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1.Conèixer diferents sistemes 1.1. Reconeix diferents tipus d’escriptura, els classifica
d’escriptura i distingir-los de segons la seva natura i funció i descriu els trets que en
l’alfabet.

distingeixen uns dels altres.

2.Conèixer l’origen de l’alfabet 2.1. Explica l’origen de l’alfabet grec i en descriu
grec, la seva influència i relació l’evolució dels signes a partir de l’adaptació de l’alfabet
amb altres alfabets usats en fenici.
l’actualitat.

2.2. Explica l’origen de l’alfabet de diferents llengües
partint de l’alfabet grec, n’explica l’evolució i assenyala
les adaptacions que es produeixen a cadascuna.
3.1. Identifica i anomena correctament els caràcters

3. Conèixer els caràcters de que formen l’alfabet grec, els escriu i els llegeix
l’alfabet grec, escriure’ls i llegir- correctament.
los

amb

la

pronunciació

correcta.

4.1. Coneix les normes de transcripció i les aplica amb

4. Conèixer i aplicar les normes correcció en la transcripció de termes grecs a la
de transcripció per transcriure llengua pròpia.
termes grecs a la llengua pròpia.

BLOC 3. MORFOLOGIA
Continguts
Formants de les paraules.
Tipus de paraules: variables i invariables.
Concepte de declinació: les declinacions.
Flexió nominal i pronominal.
Sistema verbal grec. Verbs temàtics i atemàtics.
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Formes verbals personals i no personals.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Conèixer, identificar i distingir 1.1. Identifica i distingeix en paraules proposades els
els diferents formants de les seus formants, assenyala i diferencia lexemes i afixos
paraules.

i cerca exemples d’altres termes en els quals siguin
presents.

2. Distingir i classificar diferents 2.1. Distingeix paraules variables i invariables, explica
tipus de paraules a partir del seu els trets que permeten identificar-les i defineix criteris
enunciat.

per classificar-les.

3. Comprendre el concepte de 3.1. Enuncia correctament diferents tipus de paraules
declinació/flexió.

en grec, els distingeix a partir de l’enunciat i els
classifica segons la categoria i declinació.

4. Conèixer les declinacions, 4.1. Declina paraules i sintagmes amb concordança,
enquadrar les paraules dins la aplica correctament per a cada paraula el paradigma
seva declinació i declinar-les de flexió corresponent.
correctament.
5. Conjugar correctament les 5.1. Classifica verbs segons el tema i descriu els trets
formes verbals estudiades.

pels quals es reconeixen els diferents models de flexió
verbal.
5.2. Explica l’ús dels temes verbals grecs i identifica
correctament les formes derivades de cadascun.
5.3. Conjuga els temps verbals en veu activa i mitjanapassiva

i

aplica

correctament

els

paradigmes

corresponents.
5.4. Distingeix formes personals i no personals dels
verbs, explica els trets que permeten identificar-les i
defineix criteris per classificar-les.
5.5. Tradueix al català o al castellà diferents formes
verbals gregues i en compara l’ús en grec i en la seva
llengua.
5.6. Canvia de veu les formes verbals i identifica i
utilitza amb seguretat els formants que expressen
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aquest accident verbal.
6. Conèixer, comprendre i emprar 6.1. Identifica i relaciona elements morfològics de la
els elements morfològics de la llengua grega per fer l’anàlisi i traducció de textos
llengua grega i iniciar-se en la senzills.
interpretació i la traducció de
textos de dificultat progressiva.

BLOC 4. SINTAXI
Continguts
Casos grecs.
Concordança.
Elements de l’oració.
Oració simple: oracions atributives i predicatives.
Oracions compostes.
Construccions d’infinitiu.
Criteris d’avaluació
1.Conèixer

i

analitzar

Estàndards d’aprenentatge avaluables
les 1.1. Analitza morfològicament i sintàcticament frases i

funcions de les paraules en textos senzills, identifica correctament les categories
l’oració.

gramaticals a què pertanyen les diferents paraules i
explica les funcions que duen a terme en el context.
2.1. Declina o conjuga de forma correcta paraules

2. Conèixer i identificar els noms proposades segons la seva categoria i explica i
dels casos grecs, les funcions il·lustra amb exemples les característiques que
que tenen en l’oració i saber diferencien els conceptes de conjugació i declinació.
traduir els casos a la llengua 2.2. Enumera correctament els noms dels casos que
materna de forma adequada.

hi ha en la flexió nominal grega, explica les funcions
que tenen dins l’oració i il·lustra amb exemples la
forma adequada de traduir-los.
3.1. Compara i classifica diferents tipus d’oracions
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3.Reconèixer i classificar els simples i n’identifica i explica en cada cas les
tipus d’oració simple.

característiques.
4.1. Compara i classifica diferents tipus d’oracions

4.Distingir les oracions simples compostes, les diferencia amb precisió de les oracions
de les compostes.

simples i n’explica en cada cas les característiques.
5.1. Identifica les funcions que tenen les formes
d’infinitiu dins l’oració i en compara diferents exemples

5.Conèixer les funcions de les d’ús.
formes d’infinitiu en les oracions. 6.1. Reconeix, analitza i tradueix de forma correcta les
6.Identificar les construccions construccions d’infinitiu concertat i no concertat i les
d’infinitiu
concertat.

concertat

i

no relaciona amb construccions anàlogues existents en
altres llengües que coneix.
7.1. Identifica en l’anàlisi de frases i textos de dificultat

7.Identificar i relacionar elements graduada elements sintàctics propis de la llengua
sintàctics de la llengua grega que grega i els relaciona per traduir-los amb els seus
permetin analitzar i traduir textos equivalents en català o en castellà.
senzills.

Seqüenciació de continguts en Unitats Didàctiques
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70

71

72

73

74

75

76

77

78
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7.5. Llatí I
7.5.1. Continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge.

BLOC 1. EL LLATÍ, ORIGEN DE LES LLENGÜES ROMÀNIQUES
Continguts
Marc geogràfic de la llengua.
Indoeuropeu.
Llengües d’Espanya: llengües romàniques i no romàniques.
Pervivència d’elements lingüístics llatins: termes patrimonials i cultismes.
Identificació de lexemes, sufixos i prefixos llatins utilitzats en la llengua pròpia.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Conèixer i localitzar en mapes 1.1. Localitza en un mapa el marc geogràfic i l’expansió
el marc geogràfic de la llengua de la llengua llatina, en delimita els àmbits d’influència i
llatina

i

de

les

llengües ubica amb precisió punts geogràfics, ciutats o restes

romàniques d’Europa.

arqueològiques conegudes per la seva rellevància

.

històrica.

2. Conèixer els orígens de les 2.1. Identifica les llengües parlades a Espanya,
llengües parlades a Espanya, diferencia per l’origen les romàniques de les no
classificar-les i localitzar-les en romàniques i delimita en un mapa les zones en què
un mapa.
3.

s’utilitzen.

Establir

mecanismes
relacions

mitjançant 3.1. Dedueix el significat de les paraules de les llengües

d’inferència
existents

les d’Espanya a partir dels ètims llatins.
entre

determinats ètims llatins i els
seus

derivats

en

llengües

romàniques.
4. Conèixer i distingir termes 4.1. Explica i il·lustra amb exemples la diferència entre
patrimonials i cultismes.

paraula patrimonial i cultisme.
4.2. Coneix exemples de termes llatins que han donat
lloc tant a una paraula patrimonial com a un cultisme i
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assenyala les diferències d’ús i significat que hi ha en
5. Conèixer, identificar i distingir 5.1. Identifica i distingeix en paraules proposades els
els diferents formants de les formants, assenyala i diferencia lexemes i afixos i cerca
paraules.

exemples d’altres termes en què es trobin presents.

BLOC 2. SISTEMA DE LA LLENGUA LLATINA: ELEMENTS BÀSICS
Continguts
Diferents sistemes d’escriptura: els orígens de l’escriptura.
Orígens de l’alfabet llatí.
Pronunciació.
Criteris d’avaluació
1.

Conèixer

sistemes

Estàndards d’aprenentatge avaluables

diferents 1.1. Reconeix diferents tipus d’escriptura, els classifica segons

d’escriptura

i la seva natura i funció i descriu els trets que en distingeixen

distingir-los de l’alfabet.

uns dels altres.

2. Conèixer l’origen de 2.1. Explica l’origen de l’alfabet llatí i explica l’evolució i
l’alfabet en les llengües adaptació dels signes de l’alfabet grec.
modernes.

2.2. Explica l’origen de l’alfabet de diferents llengües a partir
de l’alfabet llatí, n’explica l’evolució i assenyala les adaptacions
que es produeixen a cadascuna.

3. Conèixer els diferents 3.1. Llegeix amb la pronunciació i accentuació correctes textos
tipus de pronunciació del llatins i identifica i reprodueix exemples de diferents tipus de
llatí.

BLOC 3. MORFOLOGIA
Continguts
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pronunciació.

Formants de les paraules.
Tipus de paraules: variables i invariables.
Concepte de declinació: les declinacions.
Flexió de substantius, adjectius, pronoms i verbs.
Verbs: formes personals i no personals del verb.
Criteris d’avaluació /
1.

Conèixer,

distingir

identificar

els

Estàndards d’aprenentatge avaluables
i 1.1. Identifica i distingeix en paraules proposades els

diferents formants, assenyala i diferencia lexemes i afixos i cerca

formants de les paraules.

exemples d’altres termes en què es trobin presents.

2. Distingir els diferents tipus 2.1. Identifica pel seu enunciat diferents tipus de paraules
de paraules a partir del seu llatines, en diferencia unes de les altres i les classifica
enunciat.

segons la categoria i la declinació.

3. Comprendre el concepte 3.1. Declina o conjuga de forma correcta paraules
de declinació / flexió verbal.

proposades segons la categoria, explica i il·lustra amb
exemples

les

característiques

que

diferencien

els

conceptes de conjugació i declinació.
3.2. Enuncia correctament diversos tipus de paraules
llatines, els distingeix per l’enunciat i els classifica segons
la categoria i la declinació.
4. Conèixer les declinacions, 4.1. Declina paraules i sintagmes amb concordança,
enquadrar les paraules dins aplica correctament per a cada paraula el paradigma de
la seva declinació i declinar- flexió corresponent.
les correctament.
5. Conjugar correctament les 5.1. Classifica verbs segons la conjugació basant-se en
formes verbals estudiades.

l’enunciat i descriu els trets pels quals es reconeixen els
diferents models de flexió verbal.
5.2. Explica l’enunciat dels verbs de paradigmes regulars
i identifica les formes emprades per formar-lo.
5.3. Explica l’ús dels temes verbals llatins i identifica
correctament les formes derivades de cadascun.
5.4. Conjuga els temps verbals més freqüents en veu
activa i passiva aplicant correctament els paradigmes
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corresponents.
5.5. Distingeix formes personals i no personals dels verbs,
explica els trets que permeten identificar-les i defineix
criteris per classificar-les.
5.6. Tradueix al català o al castellà diferents formes
verbals llatines i en compara l’ús en ambdues llengües.
5.7. Canvia de veu formes verbals identificant i emprant
amb seguretat els formants que expressen aquest
accident verbal.
6.

Identificar

i

relacionar 6.1. Identifica i relaciona elements morfològics de la

elements morfològics de la llengua llatina per analitzar i traduir textos senzills.
llengua llatina que permetin
l’anàlisi i traducció de textos
senzills.

BLOC 4. SINTAXI
Continguts
Casos llatins.
Concordança.
Elements de l’oració.
Oració simple: oracions atributives i predicatives.
Oracions compostes.
Construccions d’infinitiu i participi.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Entendre i analitzar les 1.1. Analitza morfològicament i sintàcticament frases i textos
funcions de les paraules de dificultat graduada, identifica correctament les categories
a l’oració.

gramaticals a què pertanyen les diferents paraules i explica
les funcions que tenen en el context.

2. Conèixer els noms dels 2.1. Enumera correctament els noms dels casos que
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casos llatins, identificar existeixen en la flexió nominal llatina, explica les funcions que
les funcions que tenen en tenen dins l’oració i il·lustra amb exemples la forma correcta
l’oració i saber traduir els de traduir-los.
casos

a

materna

la

llengua

de

forma

adequada.
3. Reconèixer i classificar 3.1. Compara i classifica diferents tipus d’oracions simples i
els tipus d’oració simple.

n’identifica i explica en cada cas les característiques.

4. Distingir les oracions
simples

de

les 4.1.

compostes.

Compara

i

classifica

diferents

tipus

d’oracions

compostes, les diferencia amb precisió de les oracions

5. Conèixer les funcions simples i n’explica en cada cas les característiques.
de

les

formes

personals,

no 5.1. Identifica les diferents funcions que exerceixen les formes

infinitiu

i no personals, infinitiu i participi, dins l’oració i en compara

participi, en les oracions.

diferents exemples d’ús.

6. Identificar, distingir i
traduir correctament les 6.1. Reconeix, analitza i tradueix de forma correcta les
construccions d’infinitiu i construccions d’infinitiu i participi més freqüents i les relaciona
participi més freqüents.

amb construccions similars existents en altres llengües que

7. Identificar i relacionar coneix.
elements sintàctics de la 7.1. Identifica en l’anàlisi de frases i textos de dificultat
llengua

llatina

permetin

l’anàlisi

traducció

de

que graduada elements sintàctics propis de la llengua llatina i els
i

la relaciona amb els equivalents en català o en castellà per fer-

textos ne la traducció.

senzills.

BLOC 5. ROMA: HISTÒRIA, CULTURA, ART I CIVILITZACIÓ
Continguts
Períodes de la història de Roma.
Hispània i les Illes Balears en el món romà.
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Organització política i social de Roma.
Mitologia i religió.
Art romà.
Obres públiques i urbanisme.
Criteris d’avaluació
1.

Conèixer

els

Estàndards d’aprenentatge avaluables
fets 1.1. Descriu el marc històric en el qual sorgeix i es

històrics dels períodes de desenvolupa la civilització romana, n’assenyala els diferents
la

història

de

enquadrar-los

Roma, períodes i identifica a cadascun les connexions més
en

el importants que presenta amb altres civilitzacions.

període corresponent i 1.2. Distingeix les diferents etapes de la història de Roma,
elaborar

eixos n’explica els trets essencials i les circumstàncies que

cronològics.

intervenen en el pas d’unes a les altres.
1.3. Sap emmarcar determinats fets històrics en la civilització
i el període històric corresponent, els posa en context i els
relaciona amb altres circumstàncies contemporànies.
1.4. Pot elaborar eixos cronològics en què es representen fites
històriques rellevants consultant o no diferents fonts
d’informació.
1.5. Descriu les principals fites històriques i els aspectes més
significatius de la civilització llatina i n’analitza la influència en
el desenvolupament històric posterior.
1.6. Explica la romanització d’Hispània, en descriu les causes
i en delimita les diferents fases.
1.7. Enumera, explica i il·lustra amb exemples els aspectes
fonamentals que caracteritzen el procés de romanització
d’Hispània i n’assenyala la influència en la història posterior
del nostre país.

2. Conèixer els fets més
importants pel que fa a la
romanització d’Hispània i
de les Illes Balears.
86

3.Conèixer l’organització 3.1. Descriu i compara les formes successives d’organització
política i social de Roma. del sistema polític romà.
3.2. Descriu l’organització de la societat romana, explica les
característiques de les diferents classes socials i els papers
assignats a cadascuna, relaciona aquests aspectes amb els
valors cívics existents en aquella època i els compara amb els
actuals.
4. Conèixer els principals 4.1. Identifica els principals déus i herois de la mitologia
déus de la mitologia.

grecollatina, n’assenyala els trets característics, els atributs i
l’àmbit d’influència, n’explica la genealogia i estableix
relacions entre els diferents déus.

5. Conèixer els déus, 5.1. Identifica dins l’imaginari mític déus, semidéus i herois i
mites i herois llatins i explica els principals aspectes que en diferencien uns dels
establir

semblances

diferències

entre

i altres.
els 5.2. Reconeix i il·lustra amb exemples la pervivència d’allò

mites i herois antics i els mític i la figura de l’heroi en la nostra cultura, analitza la
actuals.

influència de la tradició clàssica en aquest fenomen,
assenyala les semblances i diferències principals que
s’observen entre ambdós tractaments i les associa a altres
trets culturals propis de cada època.
5.3. Assenyala semblances i diferències entre els mites de
l’antiguitat clàssica i els que pertanyen a altres cultures i en
compara el tractament en la literatura o en la tradició religiosa.
6.1. Distingeix la religió oficial de Roma dels cultes privats i

6. Conèixer i comparar explica els trets que en són propis.
les característiques de la
religiositat i religió llatines
amb les actuals.
7.

Conèixer

7.1. Descriu les principals manifestacions escultòriques i
les pictòriques de l’art romà i n’identifica, a partir d’elements

característiques
fonamentals de l’art romà
i descriure’n algunes de
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concrets, l’estil i la cronologia aproximada.

les manifestacions més
importants.
8. Identificar els trets més 8.1. Descriu les característiques, els principals elements i la
destacats

dels

edificis funció de les grans obres públiques romanes i n’explica i

públics i de l’urbanisme il·lustra amb exemples la importància per al desenvolupament
romà i assenyalar-ne la de l’Imperi i la influència en models urbanístics posteriors.
presència

dins

el 8.2. Localitza en un mapa els principals exemples d’edificis

patrimoni

històric

del públics romans que formen part del patrimoni espanyol i

nostre país.

n’identifica a partir d’elements concrets l’estil i la cronologia
aproximada.
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BLOC 6. TEXTOS
Continguts
Iniciació a les tècniques de traducció, retroversió i comentari de textos.
Anàlisi morfològica i sintàctica.
Comparació d’estructures llatines amb les de la llengua pròpia.
Lectura comprensiva de textos clàssics originals en llatí o traduïts.
Lectura comparada i comentari de textos en llengua llatina i en la llengua pròpia.
Criteris d’avaluació
1.

Conèixer

i

Estàndards d’aprenentatge avaluables

aplicar

coneixements

els 1.1.

Empra

correctament

l’anàlisi

morfològica

i

fonològics, sintàctica de textos de dificultat graduada per fer-ne la

morfològics, sintàctics i lèxics de traducció o retroversió correctament.
la llengua llatina per interpretar i 1.2. Empra mecanismes d’inferència per comprendre
traduir

textos

de

dificultat textos de forma global.

progressiva.

1.3. Empra correctament el diccionari per localitzar el
significat de paraules que impliquin dificultats i
identifica entre les diverses accepcions el sentit més
adient per traduir el text.

2. Dur a terme mitjançant una 2.1. Fa comentaris sobre les principals característiques
lectura comprensiva anàlisis i dels textos seleccionats i sobre els aspectes culturals
comentaris

del

contingut

i que hi són presents i hi aplica els coneixements

l’estructura de textos clàssics adquirits prèviament en aquesta assignatura o en
originals en llatí o traduïts.

d’altres.
2.2. Elabora mapes conceptuals i estructurals dels
textos proposats, en localitza el tema principal i en
distingeix les parts.

BLOC 7. LÈXIC
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Continguts
Vocabulari llatí bàsic: lèxic transparent, paraules de major freqüència i principals prefixos
i sufixos.
Nocions bàsiques d’evolució fonètica, morfològica i semàntica del llatí a les llengües
romàniques. Paraules patrimonials i cultismes.
Llatinismes més freqüents del vocabulari comú i del lèxic especialitzat.
Expressions llatines incorporades a la llengua col·loquial i a la literària.
Criteris d’avaluació
1.

Conèixer,

traduir

el

Estàndards d’aprenentatge avaluables

identificar
lèxic

i 1.1. Dedueix el significat de les paraules llatines no

llatí estudiades a partir del context o de paraules de la seva

transparent, les paraules de llengua o d’altres llengües que coneix.
major

freqüència

i

el 1.2. Identifica i explica termes transparents, les paraules de

principals prefixos i sufixos.

major freqüència, els principals prefixos i sufixos i els
tradueix correctament a la seva llengua.

2. Identificar i explicar els 2.1. Identifica l’etimologia de paraules del lèxic comú en la
elements lèxics llatins que llengua pròpia i n’explica el significat a partir d’aquesta
romanen en les llengües dels etimologia.
alumnes.

2.2. Comprèn el significat dels principals llatinismes i de les
expressions llatines que s’han incorporat a la llengua
parlada.
2.3. Duu a terme evolucions de termes llatins a diferents
llengües

romàniques

aplicant

les

regles

fonètiques

d’evolució.
2.4. Relaciona diferents paraules de la mateixa família
etimològica o semàntica.

7.5.2. Seqüenciació dels continguts al llarg del curs.
Tal com s’ha dit més amunt, a llatí I es faran les mateixes UD que a 4t d’ESO, exceptuant
la primera.

90

91

7.6. Grec II
7.6.1. Continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge.

BLOC 1. LLENGUA GREGA
Continguts
Dialectes antics, dialectes literaris i koiné.
Del grec clàssic al grec modern.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Conèixer els orígens dels dialectes 1.1. Delimita àmbits d’influència dels diferents
antics

i

literaris,

classificar-los

localitzar-los en un mapa.

i dialectes i ubica amb precisió punts geogràfics,
ciutats o restes arqueològiques conegudes per la
seva rellevància històrica.

2. Comprendre la relació directa que 2.1. Compara termes del grec clàssic i els
existeix entre el grec clàssic i el equivalents en grec modern, en constata les
modern i assenyalar alguns trets semblances i les diferències que existeixen entre
bàsics que permeten percebre aquest uns i els altres i hi analitza les característiques
procés d’evolució.

generals que defineixen el procés d’evolució.

BLOC 2. MORFOLOGIA
Continguts
Revisió de la flexió nominal i pronominal: formes menys usuals i irregulars
Revisió de la flexió verbal: conjugació atemàtica. Modes verbals.
Criteris d’avaluació
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Estàndards d’aprenentatge avaluables

1.

Conèixer

les

categories 1.1. Anomena i descriu les categories gramaticals

gramaticals.

i assenyala els trets que les distingeixen.

2. Conèixer, identificar i distingir els 2.1. Identifica i distingeix en paraules proposades
formants de les paraules.

els formants, assenyala i diferencia lexemes i
afixos i cerca exemples d’altres termes en els quals
siguin presents.

3. Analitzar morfològicament les 3.1. Sap determinar la forma, classe i categoria
paraules d’un text clàssic.

gramatical de les paraules d’un text i detecta
correctament

amb

ajuda

del

diccionari

els

morfemes que contenen informació gramatical.
4. Identificar, conjugar, traduir i 4.1. Reconeix amb seguretat amb ajuda del
efectuar la retroversió de tot tipus de diccionari tot tipus de formes verbals, les conjuga i
formes verbals.

n’assenyala l’equivalent en català o en castellà.

BLOC 3. SINTAXI
Continguts
Estudi detallat de la sintaxi nominal i pronominal.
Usos modals.
Tipus d’oracions i construccions sintàctiques.
Oració composta. Formes de subordinació.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Reconèixer i classificar les 1.1. Reconeix, distingeix i classifica els tipus d’oracions
oracions

i

les

construccions i les construccions sintàctiques gregues i les relaciona

sintàctiques.

amb construccions anàlogues existents en altres
llengües que coneix.

2. Conèixer les funcions de les 2.1. Identifica formes no personals del verb en frases i
formes no personals del verb.

textos, les tradueix correctament i explica les funcions
que exerceixen.
2.2. Coneix, analitza i tradueix de forma correcta les
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construccions de participi i les relaciona amb
construccions anàlogues existents en altres llengües
que coneix.
3.

Relacionar

i

aplicar 3.1. Identifica en l’anàlisi de frases i textos de dificultat

coneixements sobre elements i graduada elements sintàctics propis de la llengua
construccions sintàctiques de la grega i les relaciona per traduir-los amb els seus
llengua grega en interpretar i equivalents en català o en castellà.
traduir textos clàssics.

BLOC 4. LITERATURA
Continguts
Gèneres literaris:
Èpica.
Historiografia.
Drama: tragèdia i comèdia.
Lírica.
Oratòria.
Faula.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Conèixer les característiques dels 1.1. Descriu les característiques essencials dels
gèneres literaris grecs, els autors i les gèneres literaris grecs i n’identifica i assenyala la
obres més representatives i les seves presència en textos proposats.
influències en la literatura posterior.
2. Conèixer les fites essencials de la 2.1. Elabora eixos cronològics i hi situa autors,
literatura grega com a base literària de obres i altres aspectes relacionats amb la
la

literatura

occidental.

i

cultura

europea

i literatura grega.
2.2. Anomena autors representatius de la
literatura grega, els enquadra en el seu context
cultural i en cita i explica les obres més
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3. Analitzar, interpretar i situar en el conegudes.
temps textos mitjançant la lectura 3.1. Fa comentaris de textos grecs, els situa en
comprensiva i distingir el gènere literari el

temps,

n’explica

les

característiques

a què pertanyen, les característiques essencials i identifica el gènere a què pertanyen.
essencials i l’estructura si l’extensió del
passatge triat ho permet.
4. Establir relacions i paral·lelismes
entre la literatura clàssica i la posterior. 4.1. Explora la pervivència dels gèneres i els
temes literaris de la tradició grega mitjançant
exemples de la literatura contemporània i
analitza el diferent ús que se n’ha fet.

BLOC 6. TEXTOS
Continguts
Traducció i interpretació de textos clàssics.
Ús del diccionari.
Comentari i anàlisi filològica de textos de grec clàssic originals, preferiblement en prosa.
Coneixement del context social, cultural i històric dels textos traduïts.
Identificació de les característiques formals dels textos.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Conèixer, identificar i relacionar els 1.1. Utilitza adequadament l’anàlisi morfològica i
elements morfològics de la llengua sintàctica de textos grecs per traduir-los
grega en interpretar i traduir textos correctament.
clàssics.
2. Fa la traducció, la interpretació i el 2.1. Aplica els coneixements adquirits per fer el
comentari lingüístic, literari i històric de comentari lingüístic, literari i històric de textos.
textos de grec clàssic.
3.

Identificar

les

formals dels textos.
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característiques 3.1. Reconeix i explica a partir d’elements
formals el gènere i el propòsit del text.

4. Fer servir el diccionari i cercar el 4.1. Empra amb seguretat i autonomia el
terme més apropiat en la llengua diccionari per traduir textos i identifica en cada
pròpia per traduir el text.

cas el terme més apropiat en la llengua pròpia
en funció del context i de l’estil emprat per
l’autor.

5. Conèixer el context social, cultural i 5.1. Identifica el context social, cultural i històric
històric dels textos traduïts.

dels textos proposats partint de referències
preses dels propis textos i les associa amb
coneixements adquirits prèviament.

BLOC 7. LÈXIC
Continguts
Ampliació de vocabulari bàsic grec: el llenguatge literari i filosòfic.
Hel·lenismes més freqüents del lèxic especialitzat.
Descomposició de paraules en formants.
Etimologia i origen de les paraules de la pròpia llengua.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Conèixer, identificar i traduir el 1.1. Explica el significat de termes grecs mitjançant
lèxic grec
2.

Identificar

elements

termes equivalents en català o en castellà.
i

conèixer

lèxics

i

els 2.1. Descompon paraules preses tant del grec antic
els com de la pròpia llengua en els diferents formants i

procediments de formació del n’explica el significat.
lèxic grec per entendre millor els
procediments de formació de
paraules en les llengües actuals.
3. Reconèixer els hel·lenismes 3.1. Identifica els hel·lenismes més freqüents del
més freqüents del vocabulari vocabulari comú i del lèxic especialitzat i n’explica el
comú i del lèxic especialitzat i significat a partir dels ètims grecs originals.
remuntar-los als ètims grecs 3.2. Reconeix i distingeix a partir de l’ètim grec
originals.
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cultismes, termes patrimonials i neologismes i explica

les evolucions diferents que es produeixen en un cas
i l’altre.
4.

Identificar

l’etimologia

i 4.1. Dedueix el significat de paraules gregues no

conèixer el significat de les estudiades a partir del context o de paraules de la
paraules d’origen grec de la seva llengua o d’altres que coneix.
llengua pròpia o d’altres, objecte 4.2. Dedueix i explica el significat de paraules de la
d’estudi tant de lèxic comú com pròpia llengua o d’altres, objecte d’estudi a partir dels
especialitzat.

ètims grecs dels quals procedeixen.

5. Relacionar diferents paraules 5.1. Comprèn i explica la relació que existeix entre
de la mateixa família etimològica diferents termes pertanyents a la mateixa família
o semàntica.

etimològica o semàntica.

6. Reconèixer els elements lèxics 6.1. Sap descompondre una paraula en els seus
i els procediments de formació diferents formants i conèixer-ne el significat en grec
del lèxic grec, la derivació i la per augmentar el cabal lèxic i el coneixement de la
composició, per entendre millor pròpia llengua.
els procediments de formació de
paraules en les llengües actuals.

7.6.2. Seqüenciació dels continguts al llarg del curs.

1a avaluació UD 1
Bloc 1: - Dialectes del grec.
Bloc 2: - Article.
- Sistema nominal: les 3 declinacions.
- Sistema verbal: Present, pretèrit imperfet i futur a les 3 veus
Bloc 3: - Funcions sintàctiques dels casos.
- Oració simple.
Bloc 4: - Poesia èpica.
Bloc 5: - Anàlisi i traducció d’oracions.
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Cosmogonia, Teogonia i antropogonia.
UD 2
Bloc 2: - Sistema adjectival. Graus de l’adjectiu.
- Sistema verbal: perfet i aorist a les 3 veus.
Bloc 3: - Graus de l’adjectiu.
- Oració composta: coordinades i juxtaposades.
Bloc 5: - Anàlisi i traducció d’oracions.
Bloc 6:

- Etimologia i origen de paraules de la pròpia llengua.

Mites de Creta.
UD 3
Bloc 2:

- Formes nominals del verb: infinitiu i participi.

Bloc 3:

- Construcció d’infinitiu concertat.
- Participi concertat i absolut.

Bloc 4:

- Teatre

Bloc 5:

- Anàlisi i traducció de textos grec.

Déus i deesses olímpics.
2a avaluació UD 4
Bloc 2: - Recapitulació de la morfologia de la veu mitjana i passiva.
Bloc 3: - Sintaxi de la veu mitjana i passiva.
- Complement agent. Verbs deponents.
Bloc 4: - Oratòria.
Bloc 5:

- Anàlisi i traducció de textos grecs.

Bloc 6: - Etimologia i origen de paraules de la pròpia llengua.
Perseu i Hèracles.
UD 5
Bloc 2: - Sistema pronominal.
- Sistema verbal: verbs contractes.
Bloc 3: - Estudi detallat de la sintaxi pronominal.
- Oracions subordinades de relatiu / adjectives.
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Bloc 4: - Historiografia.
Bloc 5:

- Anàlisi i traducció de textos grecs.

Bloc 6: - Etimologia i origen de paraules de la seva llengua.
Déus i deesses olímpics.
UD 6
Bloc 2: - Sistema verbal: mode subjuntiu i optatiu.
Bloc 3:

- Construccions d’oracions subordinades substantives (infinitiu,

amb nexe i interrogatives indirectes).
- Estil directe vs. Indirecte.
Bloc 4: - Faula.
Bloc 5:

- Anàlisi i traducció de textos grecs.

Déus i deesses olímpics.
3a avaluació UD 7
Bloc 2: - Sistema verbal: mode imperatiu.
Bloc 3: - Construccions per expressar l’ordre i la prohibició.
Bloc 4: - Poesia lírica.
Bloc 5:

- Anàlisi i traducció de textos grecs.
- Conèixer el context social, cultural i històric dels textos traduïts.
- Utilització del diccionari.

Bloc 6:

- Etimologia i origen de paraules de la seva llengua.
- Descomposició de paraules en formants.
- Ampliació del vocabulari grec bàsic.

Jàson, Orfeu i Perseu
UD 8
Bloc 3: - Oracions subordinades adverbials.
Bloc 5:

- Anàlisi i traducció de textos grecs.
- Conèixer el context social, cultural i històric dels textos traduïts.
- Utilització del diccionari.

Bloc 6:
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- Etimologia i origen de paraules de la seva llengua.

- Descomposició de paraules en formants.
- Ampliació del vocabulari grec bàsic.
Déus i deesses olímpics.
UD 9
Bloc 1: - Recapitulació de les principals normes d’evolució fonètica del grec
a les llengües actuals.
Bloc 2: - Recapitulació de les formes del sistema nominal, pronominal,
adjectival i verbal.
Bloc 3:

- Recapitulació de les principals construccions sintàctiques vistes

durant tot el curs.
Bloc 4: - Recapitulació dels gèneres literaris, principals característiques i
autors.
Bloc 5: - Anàlisi i traducció de textos grecs.
- Conèixer el context social, cultural i històric dels textos traduïts.
- Utilització del diccionari.
Bloc 6:

- Etimologia i origen de paraules de la seva llengua.
- Descomposició de paraules en formants.
- Ampliació del vocabulari grec bàsic.
- Hel·lenismes més freqüents del lèxic especialitzat.

7.7. Llatí II
7.7.1. Continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge.

BLOC 1. EL LLATÍ, ORIGEN DE LES LLENGÜES ROMÀNIQUES
Continguts
Pervivència dels elements lingüístics llatins en les llengües modernes: termes
patrimonials, cultismes i neologismes.
Identificació de lexemes, sufixos i prefixos llatins usats en la llengua pròpia.
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Anàlisi dels processos d’evolució des del llatí a les llengües romàniques.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Conèixer i distingir termes

1.1. Reconeix i diferencia a partir de l’ètim llatí

patrimonials i cultismes.

termes patrimonials i cultismes i explica les diferents
evolucions que es produeixen en un cas i l’altre.
1.2. Dedueix i explica el significat de les paraules de
les llengües d’Espanya a partir dels ètims llatins dels
quals procedeixen.
2.1. Reconeix i explica el significat dels hel·lenismes

2. Reconèixer la presència de

i llatinismes més freqüents utilitzats en el lèxic de les

llatinismes

llengües parlades a Espanya i n’explica el significat

en

el

llenguatge

científic i en la parla culta i deduir-

a partir del terme d’origen.

ne el significat a partir dels termes
llatins corresponents.

3.1. Explica el procés d’evolució de termes llatins a

3. Conèixer les regles d’evolució les llengües romàniques, assenyala canvis fonètics
fonètica del llatí i aplicar-les a comuns a diferents llengües de la mateixa família i ho
l’evolució de les paraules llatines.

il·lustra amb exemples.
3.2. Duu a terme evolucions de termes llatins al català
o al castellà aplicant i explicant les regles fonètiques
d’evolució.

BLOC 2. MORFOLOGIA
Continguts
Nominal:
Formes menys habituals i irregulars.
Conjugació:
Verbs irregulars i defectius.
Formes nominals del verb: supí, gerundi i gerundiu.
La conjugació perifràstica.
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Criteris d’avaluació
1.

Conèixer

Estàndards d’aprenentatge avaluables
les 1.1. Anomena i descriu les categories gramaticals i assenyala

categories gramaticals.

els trets que les distingeixen.

2. Conèixer, identificar i 2.1. Identifica i distingeix en paraules proposades els
distingir els formants de formants, n’assenyala i diferencia lexemes i afixos i cerca
les paraules.
3.

exemples d’altres termes en què es trobin presents.

Fer

l’anàlisi 3.1. Analitza morfològicament paraules presents en un text

morfològica

de

les clàssic, n’identifica correctament els formants i n’assenyala

paraules d’un text clàssic l’enunciat.
i enunciar-les.
4. Identificar totes les 4.1. Identifica amb seguretat i amb l’ajut del diccionari tot tipus
formes

nominals

i de formes verbals, les conjuga i n’assenyala l’equivalent en

pronominals.

català o en castellà.

5. Identificar, conjugar, 5.1. Aplica els coneixements de morfologia verbal i nominal
traduir

i

efectuar

la llatina per fer traduccions i retroversions.

retroversió de totes les
formes verbals.

BLOC 3. SINTAXI
Continguts
Estudi detallat de la sintaxi nominal i pronominal.
Oració composta.
Tipus d’oracions i construccions sintàctiques.
Construccions de gerundi, gerundiu i supí.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Reconèixer i classificar les 1.1. Reconeix, diferencia i classifica els tipus d’oracions i
oracions i les construccions les construccions sintàctiques llatines i les relaciona amb
sintàctiques llatines.
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construccions anàlogues existents en altres llengües

2. Conèixer les funcions de les conegudes.
formes no personals del verb: 2.1. Identifica les formes no personals del verb en
participi,

infinitiu,

gerundi,

frases i textos, les tradueix correctament i explica les

gerundiu i supí.

funcions que exerceixen.

3. Relacionar i aplicar els

3.1. Identifica en l’anàlisi de frases i textos de dificultat

coneixements

els

graduada elements sintàctics propis de la llengua llatina

elements i les construccions

i els relaciona per traduir-los amb els equivalents en

sintàctiques en interpretar i

català o en castellà.

sobre

traduir de textos clàssics.

BLOC 4. LITERATURA ROMANA
Continguts
Gèneres literaris.
Èpica.
Historiografia.
Lírica.
Oratòria.
Comèdia llatina.
Faula.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Conèixer les característiques 1.1. Descriu les característiques essencials dels
dels gèneres literaris llatins, els gèneres literaris llatins i n’identifica i assenyala la
autors,

les

obres

més presència en els textos proposats.

representatives i les influències en
la literatura posterior.
2. Conèixer les fites essencials de 2.1 Elabora eixos cronològics i hi situa autors, obres
la literatura llatina com a base i altres aspectes relacionats amb la literatura llatina.
literària per a la literatura i la 2.2. Anomena autors representatius de la literatura
cultura europea i occidental.

llatina, els emmarca en el seu context cultural i en
cita i explica les obres més conegudes.
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3.1. Fa comentaris de textos llatins i els situa en el
3. Analitzar, interpretar i situar en temps, n’explica l’estructura i, si l’extensió del
el temps textos mitjançant la passatge ho permet, les característiques essencials
lectura comprensiva, i distingir i identifica el gènere al qual pertanyen.
gènere, època, característiques i
estructura

si

l’extensió

passatge ho permet.
4.

Establir

relacions

del
4.1. Analitza l’ús diferent que se n’ha fet. Explora la
i pervivència dels gèneres i temes literaris de la

paral·lelismes entre la literatura tradició llatina a través d’exemples de la literatura
clàssica i la posterior.

contemporània.
4.2. Reconeix a través de motius, temes o
personatges la influència de la tradició grecollatina
en textos d’autors contemporanis; els empra per
comprendre i explicar la pervivència dels gèneres i
dels temes procedents de la cultura grecollatina, i
en descriu els aspectes essencials i els diferents
tractaments que reben.

BLOC 5. TEXTOS
Continguts
Traducció i interpretació de textos clàssics.
Comentari i anàlisi històrica, lingüística i literària de textos clàssics originals.
Coneixement del context social, cultural i històric dels textos traduïts.
Identificació de les característiques formals dels textos.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Fer la traducció, interpretació i 1.1. Utilitza adequadament l’anàlisi morfològica i
comentaris lingüístics, històrics i sintàctica

de

textos

clàssics

per

traduir-los

literaris de textos d’autors llatins. correctament.
1.2. Aplica els coneixements adquirits per fer
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2. Utilitzar el diccionari i cercar el comentaris lingüístics, històrics i literaris de textos.
terme més adient en la llengua 2.1. Utilitza amb seguretat i autonomia el diccionari per
pròpia per traduir el text.

traduir textos i identifica en cada cas el terme més
adequat en la llengua pròpia en funció del context i de

3. Identificar les característiques l’estil utilitzat per l’autor.
formals dels textos.

3.1. Reconeix i explica a partir d’elements formals el

4. Conèixer el context social, gènere i el propòsit del text.
cultural i històric dels textos 4.1. Identifica el context social, cultural i històric dels
traduïts.

textos proposats a partir de les referències extretes
dels propis textos i les associa amb coneixements
adquirits prèviament.

BLOC 6. LÈXIC
Continguts
Ampliació de vocabulari llatí bàsic: lèxic literari i filosòfic.
Evolució fonètica, morfològica i semàntica del llatí a les llengües romàniques. Paraules
patrimonials i cultismes.
Expressions llatines incorporades a la llengua col·loquial i a la literària.
Etimologia i origen de les paraules de la seva llengua.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Conèixer, identificar i traduir 1.1 Identifica i explica termes del lèxic literari i
termes

llatins

vocabulari

pertanyents

especialitzat:

literari i filosòfic.

al filosòfic i els tradueix correctament a la seva llengua.
lèxic 1.2 Dedueix el significat de paraules i expressions
llatines no estudiades des del context o de paraules
o expressions de la seva llengua o d’altres llengües
conegudes.
2.1. Identifica l’etimologia i coneix el significat de

2. Reconèixer els elements lèxics paraules del lèxic comú i especialitzat de la llengua
llatins que romanen en les llengües pròpia.
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dels alumnes.

2.2. Comprèn i explica correctament el significat de
llatinismes

i

expressions

llatines

que

s’han

incorporat a diferents camps semàntics de la llengua
parlada o que han sobreviscut en el llenguatge
jurídic, filosòfic, tècnic, religiós, mèdic i científic.
3.1. Fa evolucions de termes llatins a diferents
llengües romàniques aplicant les regles fonètiques
3. Conèixer les regles d’evolució d’evolució.
fonètica del llatí i aplicar-les per fer
l’evolució de les paraules llatines.

7.7.2. Seqüenciació dels continguts al llarg del curs

1a avaluació UD 1
Bloc 2: - Sistema nominal: les 5 declinacions.
- Sistema verbal: veu activa.
Bloc 3: - Funcions sintàctiques dels casos.
- Oració simple.
Bloc 4: - Poesia lírica.
Bloc 5: - Anàlisi i traducció d’oracions.
Bloc 6:

- Expressions llatines incorporades a la llengua literària: tòpics

literaris.
UD 2
Bloc 1: - Evolució des del llatí a les llengües romàniques.
Bloc 2: - Sistema adjectival. Graus de l’adjectiu.
- Sistema verbal: veu passiva.
Bloc 3: - Graus de l’adjectiu.
- Veu passiva: complement agent. Verbs deponents, semideponents
i deponents passius.
- Oració composta: coordinades i juxtaposades.
Bloc 5: - Anàlisi i traducció d’oracions.
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Bloc 6:

- Paraules patrimonials i cultismes.

UD 3
Bloc 1: - Pervivència d’elements lingüístics llatins en les llengües modernes.
Bloc 2:

- Sistema pronominal.
- Conjugació: compostos de SUM.

Bloc 3:

- Estudi detallat de la sintaxi pronominal.
- Oracions subordinades de relatiu / adjectives.

Bloc 4:

- Poesia èpica.

Bloc 5:

- Anàlisi i traducció de textos llatins.

Bloc 6: - Expressions llatines incorporades a la llengua actual.
2a avaluació UD 4
Bloc 1: - Pervivència d’elements lingüístics llatins en les llengües modernes.
Bloc 2: - Sistema verbal: mode subjuntiu.
- Formes nominals del verb: infinitiu i participi.
- Verbs irregulars i defectius.
Bloc 3: - Construcció d’infinitiu concertat.
- Participi concertat i absolut.
Bloc 4: - Metamorfosi, d’OVIDI.
- Faula.
Bloc 5:

- Anàlisi i traducció de textos llatins.

Bloc 6: - Expressions llatines incorporades a la llengua actual.
UD 5
Bloc 1: - Pervivència d’elements lingüístics llatins en les llengües modernes.
Bloc 2: - Formes nominals del verb: infinitiu.
Bloc 3:

- Construccions d’oracions subordinades substantives (infinitiu,

amb nexe i interrogatives indirectes).
- Estil directe vs. Indirecte.
- Consecutio temporum.
Bloc 4: - Teatre: comèdia llatina.
Bloc 5:

- Anàlisi i traducció de textos llatins.

Bloc 6: - Etimologia i origen de paraules de la seva llengua.
UD 6
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Bloc 1: - Pervivència d’elements lingüístics llatins en les llengües modernes.
Bloc 2: - Formes nominals del verb: gerundi, gerundiu i supí.
- La conjugació perifràstica.
Bloc 3: - Construccions de gerundi, gerundiu i supí.
- La conjugació perifràstica.
Bloc 4: - Metamorfosi, d’OVIDI
Bloc 5:

- Anàlisi i traducció de textos llatins.

Bloc 6: - Expressions llatines incorporades a la llengua actual.
3a avaluació UD 7
Bloc 1: - Identificació de lexemes, sufixos i prefixos llatines usats en la
llengua pròpia.
Bloc 2: - Sistema verbal: mode imperatiu.
Bloc 3: - Construccions per expressar l’ordre i la prohibició.
- Negació simple i doble en llatí.
Bloc 4: - Metamorfosi, d’OVIDI
- Oratòria.
Bloc 5:

- Anàlisi i traducció de textos llatins.
- Conèixer el context social, cultural i històric dels textos traduïts.
- Utilització del diccionari.

Bloc 6: - Ampliació del vocabulari llatí bàsic.
- Etimologia i origen de les paraules de la seva pròpia llengua.
UD 8
Bloc 1: - Pervivència d’elements lingüístics llatins en les llengües modernes.
Bloc 3: - Oracions subordinades adverbials.
- Construccions del pronom relatiu amb mode subjuntiu.
Bloc 4: - Metamorfosi, d’OVIDI
- Historiografia.
Bloc 5:

- Anàlisi i traducció de textos llatins.
- Conèixer el context social, cultural i històric dels textos traduïts.
- Utilització del diccionari.

Bloc 6: - Expressions llatines incorporades a la llengua actual.
UD 9
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Bloc 1: - Recapitulació de les principals normes d’evolució fonètica del llatí
a les llengües actuals.
Bloc 2: - Recapitulació de les formes del sistema nominal, pronominal,
adjectival i verbal.
Bloc 3:

- Recapitulació de les principals construccions sintàctiques vistes

durant tot el curs.
Bloc 4: - Recapitulació dels mites vistos de les Metamorfosi, d’OVIDI.
- Recapitulació dels gèneres literaris, principals característiques i
autors.
Bloc 5: - Anàlisi i traducció de textos.
- Conèixer el context social, cultural i històric dels textos traduïts.
- Utilització del diccionari.
Bloc 6: - Recapitulació de les expressions llatines incorporades a la llengua
actual.
- Etimologia i origen de les paraules de la llengua pròpia.
- Ampliació del vocabulari llatí bàsic.
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7.8. Cultura clàssica 3r ESO.
7.8.1. Continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge.

BLOC 1. GEOGRAFIA
Continguts
Interpretació i elaboració de mapes i gràfics del marc geogràfic de les civilitzacions grega
i romana.
Reconeixement de descobridors, llocs i dades arqueològiques.
Influx del marc geogràfic en el desenvolupament de les civilitzacions grega i romana.
Criteris d’avaluació
1.

Estàndards d’aprenentatge avaluables

Localitzar en un mapa fites 1.1. Assenyala sobre un mapa el marc geogràfic

geogràfiques

rellevants

per

al en el qual se situen el moment d’apogeu de les

coneixement de les civilitzacions civilitzacions grega i romana, delimita l’àmbit
grega i romana.

d’influència de cadascuna i ubica amb relativa
precisió els punts geogràfics, ciutats o restes
arqueològiques més coneguts per la seva
rellevància històrica.

2. Identificar i descriure, a grans trets, 2.1. Enumera aspectes del marc geogràfic que
el marc geogràfic en el qual es poden

ser

considerats

determinants

per

desenvolupen les cultures de Grècia comprendre les circumstàncies que donen lloc
i Roma en el moment d’apogeu.

a l’apogeu de les civilitzacions grega i romana i
explica els factors principals que justifiquen
aquesta rellevància.
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BLOC 2. HISTÒRIA
Continguts
Principals fets històrics de la civilització grega i romana: etapes, personatges importants,
fets rellevants.
Connexions entre la història de Grècia i Roma i la d’altres civilitzacions.
Criteris d’avaluació

Estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Identificar algunes fites essencials 1.1.

Descriu les principals fites de la història de

en la història de Grècia i Roma i Grècia i Roma, identifica les circumstàncies que
conèixer-ne les repercussions.

les originen, els principals actors, les seves
conseqüències i en mostra amb exemples la
influència en la nostra història.

2. Identificar i descriure el marc 2.1. Distingeix, a grans trets, les diferents etapes
històric en el qual es desenvolupa la de la història de Grècia i Roma i esmenta les
cultura de Grècia i Roma.

principals fites associades a cadascuna.
2.2. Estableix relacions entre determinades fites
de la història de Grècia i Roma i d’altres
associades a altres cultures.
2.3. Situa dins un eix cronològic el marc històric
en el qual es desenvolupen les civilitzacions grega
i romana i identifica les connexions més
importants que presenten amb altres civilitzacions
anteriors i posteriors.

111

BLOC 3. MITOLOGIA
Continguts
Principals déus i herois de la mitologia grecollatina: denominació en grec i llatí dels
principals déus, trets que els caracteritzen, atributs i àmbit d’influència.
Els grans cicles mítics de l’antiguitat grecollatina.
Reconeixement de mites i personatges mitològics en les manifestacions artístiques i
literàries posteriors al món clàssic, especialment en l’art i la literatura de les Illes Balears.
Diferenciació i classificació dels distints tipus de personatge mític (déu, deessa, heroi,
heroïna…).
Mites i herois. Relació dels mites grecs amb la rondallística popular de les Illes Balears.
Criteris d’avaluació
1.

Estàndards d’aprenentatge avaluables

Conèixer els principals déus 1.1.

de la mitologia grecollatina.

Pot anomenar amb la denominació grega i

llatina els principals déus i herois de la mitologia
grecollatina i assenyalar els trets que els
caracteritzen, els seus atributs i el seu àmbit
d’influència.

2. Conèixer els mites i herois 2.1. Assenyala semblances i diferències entre els
grecollatins i establir semblances i mites de l’antiguitat clàssica i els pertanyents a
diferències entre els mites i herois altres cultures i en compara el tractament en la
antics i els actuals.

literatura o en la tradició religiosa.
2.2. Compara els herois de la mitologia clàssica
amb els actuals, assenyala les semblances i les
principals diferències entre els uns i els altres i les
associa a altres trets culturals propis de cada
època.
2.3. Reconeix referències mitològiques en les arts
plàstiques, sempre que siguin clares i senzilles i
descriu, a través de l’ús que se’n fa, els aspectes
bàsics que en cada cas s’associen a la tradició
grecollatina.
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BLOC 4. ART
Continguts
Art clàssic com a generador de models per a la posteritat.
Grecs i art. Pervivència dels models clàssics en tots els tipus de manifestacions
artístiques.
Arquitectura i escultura a Grècia i Roma. Principals obres i models.
Art clàssic a l’Estat espanyol.
Criteris d’avaluació
1.

Estàndards d’aprenentatge avaluables

Conèixer les característiques 1.1.

fonamentals

de

l’art

clàssic

Reconeix en imatges les característiques

i essencials de l’arquitectura grega i romana i

relacionar manifestacions artístiques identifica
actuals
clàssics.

amb

els

seus

raonadament

mitjançant

elements

models visibles l’ordre arquitectònic a què pertanyen els
monuments més significatius.
1.2. Reconeix en imatges les escultures gregues i
romanes més cèlebres, les enquadra en un
període històric i hi identifica motius mitològics,
històrics o culturals.
1.3. Descriu les característiques i explica la funció
de les principals obres arquitectòniques de l’art
grec (temples i teatres) i il·lustra amb exemples la
seva influència en models posteriors.
2.1. Localitza en un mapa i descriu els monuments

2. Conèixer alguns dels monuments clàssics més significatius que formen part del
clàssics més importants del patrimoni patrimoni
espanyol.

espanyol

d’elements
aproximada.
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concrets

i

n’identifica
l’estil

i

la

a

partir

cronologia

BLOC 5. SOCIETAT I VIDA QUOTIDIANA
Continguts
Societat grega: vida quotidiana i formes de govern. La polis.
Societat romana, de la república a l’imperi: vida quotidiana i institucions.
Oci a Grècia i Roma: Jocs Olímpics, ludi circenses, el teatre.
Comparació entre organització politicosocial i vida privada a Roma i a l’actualitat.
Criteris d’avaluació
1.
de

Estàndards d’aprenentatge avaluables

Conèixer les característiques 1.1.
les

principals

Anomena els principals sistemes polítics

formes de l’antiguitat clàssica i en descriu, de cadascun,

d’organització política presents al la forma de distribució i exercici del poder, les
món clàssic i establir semblances i institucions existents, el paper que aquestes
diferències entre elles.

exerceixen i els mecanismes de participació
política.

2. Conèixer les característiques, 2.1. Descriu l’organització de la societat grega i
l’evolució i la pervivència en la romana, explica les característiques de les
societat actual de les classes socials diferents classes socials i els papers assignats a
a Grècia i Roma.

cadascuna, relaciona aquests aspectes amb els
valors cívics existents en l’època i els compara
amb els actuals.

3. Conèixer la composició de la 3.1. Identifica i explica els diferents papers que
família i els rols assignats als seus exerceixen dins la família cadascun dels membres
membres.

i identifica i explica a través d’ells estereotips
culturals i els compara amb els actuals.
4.1. Identifica i descriu formes de feina i les

4. Identificar les principals formes de relaciona amb els coneixements científics i tècnics
feina

i

de

l’antiguitat.

lleure

existents

en de l’època i n’explica la influència en el progrés de
la cultura occidental.
4.2. Descriu les principals formes de lleure de les
societats grega i romana i n’analitza la finalitat, els
grups als quals van dirigides i la funció en el
desenvolupament de la identitat social.
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4.3. Explica l’origen i la natura dels Jocs Olímpics,
els compara i en destaca la importància respecte
a altres festivitats d’aquest tipus existents a
l’època.

BLOC 6. LLENGUA I LÈXIC
Continguts
Origen de l’escriptura. Tipologies.
Diferenciació dels tipus d’escriptura. Alfabet grec i llatí.
Llatí i grec, llengües indoeuropees.
Llengües romàniques.
Llengües a l’Estat espanyol.
Reconeixement d’arrels gregues i llatines en el vocabulari cientificotècnic del català i del
castellà.
Derivació i composició sobre bases gregues i llatines. Prefixos i sufixos més productius.
Hel·lenismes. Llatinismes. Paraules patrimonials, cultismes i semicultismes.
Criteris d’avaluació
1.

Conèixer

Estàndards d’aprenentatge avaluables

l’existència

de 1.1.

Reconeix diferents tipus d’escriptura, els

diversos tipus d’escriptura i distingir- classifica d’acord amb la seva natura i n’explica
los entre sí.

algun dels trets que en distingeixen uns dels
altres.

2. Distingir diferents tipus d’alfabets 2.1. Anomena i descriu els trets principals dels
usats en l’actualitat.

alfabets més utilitzats al món occidental i els
diferencia d’altres tipus d’escriptures.

3.

Conèixer

l’origen

diferents llengües.

comú

de 3.1. Enumera i localitza en un mapa les principals
branques

de

la

família

de

les

llengües

indoeuropees.
4. Comprendre l’origen comú de les 4.1. Descriu l’evolució de les llengües romàniques
llengües romàniques.
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a partir del llatí com un procés històric i explica i

il·lustra

amb

exemples

els

elements

que

n’evidencien de manera més visible l’origen comú
i el parentiu existent entre elles.
5.1. Identifica les llengües que es parlen a
5. Identificar les llengües romàniques Espanya,

diferencia

pel

seu

origen

les

i no romàniques de la península romàniques de les no romàniques i delimita en un
Ibèrica i localitzar-les en un mapa.

mapa les zones en les quals s’utilitzen.

6. Identificar lèxic comú, tècnic i 6.1. Reconeix i explica el significat d’alguns dels
científic d’origen grecollatí en la hel·lenismes i llatinismes més freqüents utilitzats
pròpia llengua i assenyalar-ne la en el lèxic de les llengües parlades a Espanya i
relació amb les paraules llatines o n’explica el significat a partir del terme d’origen.
gregues originàries.

6.2. Explica el significat de paraules a partir de la
descomposició i l’anàlisi etimològica de les seves
parts.
6.3. Pot definir alguns termes cientificotècnics
d’origen grecollatí partint del significat de les
paraules

llatines

o

gregues

de

les

quals

procedeixen.

BLOC 7. PERVIVÈNCIA EN L’ACTUALITAT
Continguts
Transmissió de la cultura clàssica fins als nostres dies. Panorama general.
Pervivència d’elements lingüístics i de temes literaris en les llengües de la Comunitat
Autònoma i la literatura occidental contemporània.
Empremta clàssica en l’arquitectura i en l’art presents a les Illes Balears.
Presència de la civilització clàssica en l’organització social i política. Comparació amb els
paradigmes actuals.
Explicació mítica i explicació racional. Religió i mites clàssics en la literatura i en les arts
modernes. El concepte d’heroi en el pensament occidental.
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Comparació entre aspectes de la vida quotidiana grega i romana i l’actual. Observació i
contrast de l’arquitectura i l’urbanisme clàssic amb l’actual i influència artística.
Criteris d’avaluació
1.

Estàndards d’aprenentatge avaluables

Reconèixer la presència de la 1.1.

Assenyala i descriu alguns aspectes bàsics

civilització clàssica en les arts i en de la cultura i la civilització grecollatina que han
l’organització social i política.

perviscut fins a l’actualitat i en demostra la
vigència en una i altra època mitjançant exemples.
2.1. Demostra la pervivència de la mitologia i els

2. Conèixer la pervivència de la temes

llegendaris

mitjançant

exemples

de

mitologia i els temes llegendaris en manifestacions artístiques contemporànies en les
les

manifestacions

artístiques quals són presents aquests motius.

actuals.
3.

Identificar

3.1. Esmenta i explica alguns exemples concrets
els

aspectes

més en els quals es posa de manifest la influència que

importants i la presència de la història el món clàssic ha tingut en la història i les
de Grècia i Roma al nostre país i tradicions del nostre país.
reconèixer les empremtes de la
cultura romana en diversos aspectes
de la civilització actual.

4.1. Empra les tecnologies de la informació i la

4. Fer treballs d’investigació sobre la comunicació per recollir informació i fer treballs
pervivència de la civilització clàssica d’investigació

sobre

la

pervivència

de

la

en l’entorn utilitzant les tecnologies civilització clàssica en la nostra cultura.
de la informació i la comunicació.

7.8.2. Seqüenciació dels continguts al llarg del curs.
Les Unitats Didàctiques que se seguiran a primer curs de batxillerat de llatí seran les
mateixes que les de quart d’ESO, exceptuant la primera Unitat Didàctica i afegint
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8. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ. PROCEDIMENTS DE SUPORT I RECUPERACIÓ.
8.1. Criteris de qualificació.
Cultura clàssica 3r ESO

Nota final de cada avaluació
Parcials: proves escrites
que es realitzaran a final
de cada unitat didàctica.

Notes extretes de les
activitats, deures,
intervencions a classe, jocs,
tasques de recerca...

Participació, atenció, interès i
esforç.

50%

30%

20%

Nota final de l’assignatura: mitjana entre les tres avaluacions.
Llatí 4t ESO i llengües clàssiques de primer i segon de batxillerat.
En tractar-se de matèries lingüístiques, hem acordat que cada avaluació tindrà un pes
inferior a la següent. I dins de cada avaluació, cada control valdrà menys que el següent.
Així doncs, els criteris de qualificació que s’aplicaran i dels que els alumnes ja tenen
coneixement, seran aquests.

PRIMERA
AVALUACIÓ
(20%)

SEGONA

TERCERA

AVALUACIÓ

AVALUACIÓ

(30%)
(50%)

Feina a classe i a casa 20%

Feina a classe i a casa: 20%

Feina a classe i a casa: 20%

Primer control: 15%

Primer control: 15%

Primer control: 15%

Segon control: 20%

Segon control: 20%

Segon control: 20%

Tercer control: 45%

Tercer control: 45%

Tercer control: 45%
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El treball diari (ja sigui de classe o a casa) valdrà 2 punts a cada avaluació. S’atorgaran els
2 punts sempre i quan la feina estigui completa, ben presentada i feta amb deteniment.
Als exàmens i als treballs, es descomptarà per cada falta d’ortografia, expressió o
presentació 0,05 punts de la nota, fins un màxim de 2 punts.
No es repetirà cap examen si no es presenta justificant mèdic o justificació per altres motius
(esportius, oficials...). En aquests casos els continguts s’acumularan per a l’examen
següent.
La nota mínima per aprovar és un 5.
8.2. Procediments de suport i recuperació.
No existeixen proves de recuperació específiques dins cada avaluació, ja que l'avaluació
contínua suposa l’assoliment dels coneixements anteriors i l'examen final d'avaluació pot
servir per recuperar si es té algun examen de l'avaluació suspès.
Els alumnes que en finalitzar el curs tinguin una o més avaluacions suspeses i el resultat
de l'avaluació final sigui menor a 5, hauran de presentar-se al mes de juny a una prova de
recuperació en la qual apereixeran continguts de tot el curs, tant lingüístics com culturals.
Si algun alumne, un cop feta la prova de recuperació de juny, no obtingués una nota igual
o superior a cinc, s'haurà presentar al setembre a una prova global de la mateixa estructura
que la de juny que valdrà el 80% de la nota. L'altre 20% dependrà del lliurament d'unes
tasques d'estiu.
Els alumnes que a 2n batxillerat portin pendents Llatí I o Grec I, hauran de recuperar la
matèria a través dels ensenyaments a distància, tal i com recull la normativa.
Durant el curs es realitzarà un suport als alumnes que portin alguna avaluació suspesa, que
presentin mancances a l’hora d’assolir alguns objectius o als de segon que tinguin la matèria
pendent del curs anterior. A aquest alumnat se li prepararan unes activitats d’aprofundiment
dels continguts que no han assolit, per així poder reforçar-los, i se’ls realitzarà un seguiment
individualitzat.
Per altra banda, tenint en compte les característiques del centre, quant a l’alumnat que
s’absenti de les classes per competicions esportives, se’ls farà arribar tot el material i allò
treballat a classe bé sigui en mà o mitjançant la plataforma Google Classroom. També
podrem ajudar-lo amb els dubtes que pugui tenir a l’hora setmanal de Tutoria Matèria.
A la matèria de Cultura Clàssica, en cas que sigui necessari, facilitarem que l’alumne que
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no hagi superat alguna avaluació pugui recuperar-la, repetint-li l’examen o fent-li fer algun
treball.
De tota manera, tractant-se d’una avaluació contínua, si acaba el curs aprovant el 3r
trimestre, automàticament se li considerarà aprovada tota l’assignatura. En cas contrari,
haurà de fer l’examen de setembre.

8.3. Pla de seguiment d'alumnes repetidors.
Professora
responsable

Curs Matèria Pla

de

seguiment

i Avaluació

seqüenciació d'activitats i seguiment.

del

Seguiment individualitzat de
l'alumnat (afavorit per la
ràtio a les matèries).
Abans d'introduir qualsevol
concepte

nou,

demanar

l'alumne repetidor què és el
que

recorda

del

curs

anterior.
Preparació

d'activitats

d'ampliació per si l'alumne
té objectius d'alguna UD
ben assolits i així aprofundir
en ells.
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de

Repercussió

aprenentatges duts a terme nota avaluació.
el curs anterior.

pla

9. SEGUIMENT DE LA PD. INDICADORS D'ASSOLIMENT.
La pràctica docent s'anirà avaluant durant tot el curs tenint en compte els següents
indicadors:
SEGUIMENT DE LA PRÀCTICA DOCENT
Indicadors

Conec els documents d’organització i gestió
del centre i el faig servir com a referent de la
meva activitat docent.
La meva PA és coherent amb els criteris de la
CC i la PD del Cicle o Departament.
La meva PA inclou les competències,
objectius,
estàndards,
accions
metodològiques, recursos així com el
procediments d’avaluació i criteris de
qualificació.
Tenc en compte les característiques de
l’entorn, les necessitats i nivell competencial
dels alumnes així com els seus coneixements
previs.
PLANIFICACIÓ Tenc definits quins són els estàndards mínims
o bàsics, imprescindibles per a una avaluació
DE LA
positiva.
PRÀCTICA
Atenc els diferents ritmes i formes d’aprendre.
DOCENT
Incloc un tractament inclusiu dels alumnes
NESE d’acord amb les necessitats individuals
de cada un d’ells.
Els procediments d’avaluació garanteixen una
avaluació contínua i formativa, possibiliten
l’autoavaluació i la coavaluació. Faig servir
instruments variats.
Tenc previst modificar i ajustar la programació
de les unitats didàctiques per adaptar-me
millor a les característiques del grup.
Preparo detalladament les meves classes, les
activitats i els materials que necessitaré.
Durant la sessió, m’atenc a la programació
establerta però amb una certa flexibilitat per
aprofitar situacions o circumstàncies propícies
per a l’aprenentatge.
Tenc present quin objectiu perseguesc amb
cada una de les activitats.
Som ordenat i sistemàtic en el treball d’aula.
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Assolit.

No assolit.

Coses que es poden

Motiu i possibles

millorar

solucions.

Control el temps de forma adequada. La
temporalització i la seqüenciació de les
DESENVOLUP activitats és correcta.
AMENT DE LA Orient els alumnes en el treball d’aula.
PRÀCTICA
DOCENT

Faig preguntes als meus alumnes, de forma
individual o col·lectiva per comprovar la
comprensió.
Responc adequadament a les necessitats,
aptituds, interessos i estils d’aprenentatge
dels meus alumnes. M’adapto a les
característiques i als diferents ritmes
d’aprenentatge dels alumnes, fent servir
diversos materials i recursos.
Domín la matèria i som clar i entenedor en les
meves presentacions i explicacions.
Partesc dels coneixements previs dels
alumnes i m’esforço perquè els aprenentatges
siguin comprensibles i significatius.
Remarc els punts més importants.
Establesc connexions amb els continguts
d’altres matèries.
Promoc el desenvolupament
competències clau.

de

les

Promoc l’aprenentatge a partir de la pràctica.
AVALUACIÓ I
SEGUIMENT
DE
L’APRENENTA
TGE
DELS
ALUMNES

Faig servir, com a referents de la meva
pràctica docent i del procés d’avaluació, els
estàndards d’aprenentatge i els criteris
d’avaluació, de qualificació i de promoció que
consten en els documents de centre.
Dispòs de referències clares per determinar el
progrés dels alumnes i les qualificacions que
pos.
Utilitz tècniques d’avaluació apropiades per
mesurar el progrés i l’assoliment dels
estàndards a avaluar.
Els alumnes i les seves famílies coneixen els
objectius que es persegueixen en el
desenvolupament del currículum.
Don a conèixer als meus alumnes i les
famílies, els criteris d’avaluació i qualificació
que faré servir.
Propòs als meus alumnes activitats
d’avaluació amb diferents nivells de dificultat.
Recull sistemàticament dades de l’aula per
analitzar quants han estat capaços de resoldre
les qüestions plantejades i poder introduir les
correccions necessàries a la PA.
Els procediments d’avaluació que faig servir
(tècniques, instruments, temps,...) són
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adequats a la matèria i les característiques
dels alumnes, garanteixen l’objectivitat i tenen
caràcter formatiu.
Recull de manera objectiva i sistemàtica el
progrés dels aprenentatges assolits per cada
alumne, d’acord amb el principi d’avaluació
contínua.
Disseny i aplic procediments d’ajuda i
recuperació quan no s’han obtingut resultats
positius.
Introduesc
millores
en
el
procés
d’ensenyament–aprenentatge d’acord amb els
resultats obtinguts pel grup-classe.
Establesc normes clares i expectatives
positives sobre el comportament dels meus
alumnes, creant un clima de confiança i treball
a la classe.
Gestion els conflictes que sorgeixen a l’aula
utilitzant diferents tipus de procediments i no
em limit a aplicar exclusivament les mesures
disciplinàries.
Gestion les situacions inadequades lleus
sense interrompre la dinàmica de la classe.
Promoc un sistema de reforços positius i
CONVIVÈNCIA
mesures
correctores
que
afavoreixin
A L’AULA
l’autoestima i l’autoregulació dels alumnes,
reconduint els que estan distrets i gestionant
les conductes disruptives.
El tracte amb els meus alumnes es basa en el
respecte i confiança mútua, en el marc de les
normes de convivència establertes.
Mantenc una actitud oberta en la meva relació
amb els alumnes. Manifest simpatia, sentit de
l’humor, bona cara, vitalitat, equilibri
emocional i capacitat de decisió.
Analitzo i avaluo la meva actuació professional
al llarg dels diferents moments del procés
d’ensenyament–aprenentatge.
Planteig àrees de millora a partir de les
conclusions de la meva anàlisi.
REFLEXIÓ
Som favorable a les observacions d’aula que
SOBRE
LA em fan terceres persones perquè m’ajuden a
PRÀCTICA
identificar les meves necessitats de millora i a
DOCENT I LA compartir bones pràctiques.
FORMACIÓ
Poso en pràctica les experiències treballades
CONTÍNUA.
durant les sessions de formació.
Tenc una actitud oberta a la innovació i a la
millora contínua, a fi d’aconseguir el millor
nivell possible d’aprenentatge per a cada un
dels meus alumnes.
Complesc el meu horari laboral. Quan preveig
que tindré una absència m’organitz amb
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antelació (avís i deix material preparat, ...)
Conec i complesc adequadament les funcions
establertes per al càrrec que m’ha tocat
desenvolupar.
Complesc l’horari de classe amb els diferents
grups que em toquen i mir d’arribar-hi sempre
puntualment.
Tenc les meves programacions elaborades en
els terminis que el centre ha establert.
Lliur les meves qualificacions i/o les introduesc
al GESTIB en els terminis establerts.
PARTICIPACIÓ
I
COL·LABORAC
IÓ AMB EL
CENTRE
EDUCATIU

Tenc elaborats els meus informes trimestrals
en les dates establertes.
Mantenc un bon nivell de col·laboració i
coordinació amb els equips docents i
contribuesc
a
la
coherència
i
complementarietat de les actuacions del
docent.
Col·labor amb el centre i facilit la posada en
pràctica de les iniciatives que promouen i per
afavorir el bon funcionament del centre.
Participo en el Claustre i RED mirant de fer
aportacions que contribueixin a la millora del
funcionament del centre, i no pensant
únicament en el meu benefici personal.
Valor les aportacions que fan els meus
companys, intentant aprendre d’ells i essent
receptiu a les bones pràctiques que aporten.
Particip activament en les activitats escolars
que es fan tant dins com fora del centre durant
la jornada de funcionament ordinari del centre.
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