
EXTRACTE DE PROGRAMACIÓ PR0202
MD020206

ASSIGNATURA: LLATÍ CURS: 2n NIVELL:  BATXILLERAT

Grups Professor/ Professora

A

B ENRIQUETA TORNÉS ORTIZ

C

D

E

1a avaluació    (del 13/09/21  fins al 22/12/21);  14 setmanes. Lliurament de notes:  22 de
desembre

Continguts Criteris d’avaluació.

MD020206 Extracte de programació Data: 17/07/2017



MORFOSINTAXI

• -Les 5 declinacions.

•-Els adjectius de la 1ª i 2ª

declinació i els adverbis
derivats d’aquests.

• -Els adjectius de la 3ª
declinació i els adverbis
derivats d’aquests.

• -El sistema pronominal:
pronoms personals,

demostratius, anafòrics,
possessius, interrogatius,

indefinits, numerals.

• -L’oració: elements que la
integren i tipus d’oracions.

• -La concordança.

• -Les conjugacions.

• -El sistema de present en
veu activa.

• -El sistema de perfet en veu
activa.

• -El sistema de present en
veu passiva.

• -El sistema de perfet en veu
passiva.

• -Els complements de lloc.

• -Els graus de l’adjectiu i de
l’adverbi.

• -Sintaxi de l’oració simple, de
la juxtaposició i de la

coordinació.

1. Identificar i analitzar en textos
originals els elements de la morfologia
regular i irregular, i de la sintaxi de
l’oració simple i composta, tot
comparant-los amb altres llengües
conegudes.
2. Traduir de manera coherent textos
llatins d’una certa complexitat
pertanyents a diferents gèneres
literaris .
3. Comparar el lèxic llatí amb el deles
altres llengües d’ús de
l’alumnat,identificant-ne els
components i  deduint-ne el significat
etimològic .
4. Aplicar les regles d’evolució fonètica
del llatí a les llengües romàniques,
utilitzant la terminologia adequada en
la descripció dels fenòmens fonètics .
5. Comentar i identificar trets literaris
essencials de textos traduïts
corresponents a diversos gèners i
reconèixer-hi les seves
característiques i el sentit de la seva
transmissió a la literatura posterior . 6.
Usar correctament expressions i
frases fetes llatines en una redacció .
7. Realitzar treballs monogràfics
consultant les fonts directes i utilitzant
les tecnologies de la informació i la
comunicació com a eina d’organització
i comunicació dels  resultats .



TEXTOS LATINS

• Normes generals d’anàlisi i
traducció.

• Comparació del text original
amb la seva traducció.

• Anàlisi morfosintàctica.

• Ús del diccionari.

• Lectura i interpretació de
textos llatins traduïts: els

generes literaris.

LÉXIC LLATÍ

• Composició i derivació.

• Vocabulari específic.
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2a avaluació (del 10/01/22 fins al 13/04/22); 13 setmanes. Lliurament de notes: 13
d’abril.

Continguts Criteris d’avaluació

MORFOSINTAXI

• Sintaxi dels casos:
nominatiu, vocatiu, acusatiu,

genitiu, datiu i ablatiu.

• La sintaxi de la subordinació.

• Les proposicions
subordinades adjectives o de
relatiu.

• Els verbs deponents,
semideponents i defectius. •
Els infinitius.

•Les proposicions

1. Identificar i analitzar en textos
originals els elements de la morfologia
regular i irregular, i de la sintaxi de
l’oració simple i composta, tot
comparant-los amb altres llengües
conegudes.
2. Traduir de manera coherent textos
llatins d’una certa complexitat
pertanyents a diferents gèneres
literaris .
3. Comparar el lèxic llatí amb el de
les  altres llengües d’ús de l’alumnat,
dentificant-ne els components i
deduint-ne el significat etimològic .
4. Aplicar les regles d’evolució fonètica
del llatí a les llengües romàniques,
utilitzant la terminologia adequada en
la descripció dels fenòmens fonètics .
5. Comentar i identificar trets literaris
essencials de textos traduïts
corresponents a diversos gèners i



subordinades substantives:

• d’infinitiu, interrogatives
indirectes i amb nexe.

• El verb SUM i els seus
compostos.

• Construccions amb el verb
SUM.

• Els participis.

• Les construccions en
participi.

reconèixer-hi les seves
característiques i el sentit de la seva
transmissió a la literatura posterior . 6.
Usar correctament expressions i
frases fetes llatines en una redacció .
7. Realitzar treballs monogràfics
consultant les fonts directes i utilitzant
les tecnologies de la informació i la
comunicació com a eina d’organització
i comunicació dels  resultats .

TEXTOS LATINS

• Normes generals d’anàlisi i
traducció.

• Comparació del text original
amb la seva traducció.

• Anàlisi morfosintàctica.

• Ús del diccionari.

• Lectura i interpretació de
textos llatins traduïts: els

generes literaris.

LÉXIC LLATÍ

• Composició i derivació.

• Vocabulari específic.
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3a avaluació    ESO i 1r. Batxillerat: del 25/04/22 fins al 23/06/22;  9 setmanes.
2n.Batxillerat: del 25/04/22  fins al 31/05/22;  5 setmanes.

Continguts Criteris d’avaluació



MORFOSINTAXI

• Gerundi i gerundiu.

• Supí.

• La conjugació perifràstica.

• Els nexes UT i NE.

• El nexes CUM I QUOD.

• Els nexes QUAM i UBI.

• Els verbs: EO, FERO,

FIO.

• Els verbs: NOLO, VOLO I
MALO

.Oracions
subordinades adverbials:

condicionals.

• Oracions subordinades
adverbials: causals.

• Oracions subordinades
adverbials: temporals.

• Oracions subordinades
adverbials: finals.

• Oracions subordinades
adverbials: concessives.

• Oracions subordinades
adverbials: consecutives.

• Oracions subordinades
adverbials: comparatives.

1. Identificar i analitzar en textos
originals els elements de la morfologia
regular i irregular, i de la sintaxi de
l’oració simple i composta, tot
comparant-los amb altres llengües
conegudes.
2. Traduir de manera coherent textos
llatins d’una certa complexitat
pertanyents a diferents gèneres
literaris .
3. Comparar el lèxic llatí amb el de
les  altres llengües d’ús de l’alumnat,
identificant-ne els components i
deduint-ne el significat etimològic .
4. Aplicar les regles d’evolució fonètica
del llatí a les llengües romàniques,
utilitzant la terminologia adequada en
la descripció dels fenòmens fonètics .
5. Comentar i identificar trets literaris
essencials de textos traduïts
corresponents a diversos gèners i
reconèixer-hi les seves
característiques i el sentit de la seva
transmissió a la literatura posterior . 6.
Usar correctament expressions i
frases fetes llatines en una redacció .
7. Realitzar treballs monogràfics
consultant les fonts directes i utilitzant
les tecnologies de la informació i la
comunicació com a eina
d’organització i comunicació dels
resultats .



TEXTOS LATINS

• Normes generals d’anàlisi i
traducció.

• Comparació del text original
amb la seva traducció.

• Anàlisi morfosintàctica.

• Ús del diccionari.

• Lectura i interpretació de
textos llatins traduïts: els
generes literaris.

LÉXIC LLATÍ

• Composició i derivació.

• Vocabulari específic.

LITERATURA I CULTURA

• Ovidi. Metamorfosis
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Instruments d’avaluació Criteri de qualificació
(% de la nota)

•
Proves escrites (indicar el nombre)

•
..........

80 %de la nota
(2 proves per avaluació)



•
Treballs proposats per fer a casa

•
Activitats d’aula individuals i en petit grup

•
Intervencions a classe

•
Informes d’activitats complementàries

•
Quadern de classe (i de laboratori)

•
Actitud envers l’assignatura

•
...........

20 % de la nota

(si voleu especificau el
% per apartats)

Observacions (procediments i actituds generals per a tot el curs):

Per exemple: Escriptura amb lletra clara i llegible; presentació dels
treballs i deures  d’una manera clara i ordenada; realització de les lectures
obligatòries; atenció  durant les explicacions; presentació dels treballs el
dia assenyalat....

ACTIVITATS I CONDICIONS PER A LA RECUPERACIÓ DE
L’ASSIGNATURA  PENDENT DEL CURS ANTERIOR

ACTIVITATS A REALITZAR Precisau el % de contribució en la
nota  final i l’horari d’atenció a

l’alumnat

treballs a lliurar mensualment

assistència a classes de repàs
els  horabaixes

seguiment per part del professor
de  l’assignatura al curs actual

hora específica del professor
encarregat

tutoria (dimecres de 13 a 14 o altres)



consulta i seguiment del cap
de  departament

proves d’examen

CONDICIONS PER RECUPERAR L’ASSIGNATURA Posau una creu

si aprova la 1a avaluació de la mateixa assignatura en el
curs  actual
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si aprova la 2a avaluació de la mateixa assignatura en el
curs  actual

x

mitjançant una prova parcial el mes de desembre

mitjançant una prova parcial el mes de març/abril si no
ha  aprovat la del mes de desembre

x

mitjançant dues proves parcials el desembre i el març/abril
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