
                                                 

 Curs 2016-2017  
 

RECUPERACIÓ

LLATÍ 4t ESO

FEINA D’ESTIU

DATA EXAMEN:  1ª setmana de setembre (consulteu els dies a la web de 

l’institut; també els trobareu penjats a la porta del centre)

DATA ENTREGA DOSSIER:  el mateix dia de l’examen.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:  la nota de la recuperació sortirà d’aplicar els 
percentatges següents:
 
 Dossier:     35% (és obligatori entregar el dossier el dia de l’examen, si 

no,  no es podrà realitzar l’examen). 

 Examen:    55%.  Les preguntes de l´examen seran de les treballades al 
dossier d´estiu.

 Evolució del curs:   10%.
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NORMES DE PRESENTACIÓ

La feina realitzada s’ha de presentar en forma de dossier IMPRÈS el dia de

la recuperació de setembre.

El dossier ha de presentar el següent format i continguts: 

1. PORTADA I CONTRAPORTADA

El full de la portada ha de seguir l’esquema següent: Es pot fer a mà o a

ordinador.

Cal posar sempre un full de contraportada al final del dossier.

2.NUMERACIÓ I ÍNDEX 

S’han de numerar tots els fulls excepte la portada i l’índex.

Cal posar índex al principi del treball, situat a continuació de la portada. A

l’índex  hi  ha  de  constar  els  diferents  apartats  del  treball  així  com  les

pàgines.

3.CONTINGUTS
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Després de la tapa i l’índex heu de

posar els  fulls  on s’explica la  feina a fer i  les  normes de presentació.  A

continuació totes les activitats proposades amb els enunciats (pots copiar–

los d’aquest document).

4.MARGES

El  marge  indicat  als  fulls  de  la  llibreta  és  vàlid.  Per  als  folis  blancs

s’aconsella un marge d’uns 2,5 cm, aproximadament.

És aconsellable deixar més distància entre títols i/o subtítols i el text que la

distància deixada entre línies normals.

5.LLETRA I NETEDAT

Has d´escriure la resposta en bolígraf blau. Cal fer una  lletra entenedora.

No  es  pot  presentar  el  treball  brut,  tacat,  arrugat,  estripat...etc.  La

presentació comptarà.

NO es poden deixar exercicis sense fer!

6.ENQUADERNACIÓ

Els treballs s’han de presentar grapats i dins d’una funda de plàstic o fora-

dats i enquadernats amb anelles o amb un fastener.  
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Per a la preparació de la prova de setembre haureu d'estudiar els 
continguts que es detallen a continuació:

LLENGUA

- Les cinc declinacions.

- Els adjectius de la primera classe ( bonus,-a, -um)

- Saber identificar els substantius per declinacions.

- Saber identificar els verbs per conjugacions.

- Els temps verbals ( present, imperfet, futur) de les 4 conjugacions I el verb

sum.

- Traducció de frases amb vocabulari donat.

- Mots catalans de procedència llatina :  nocions de substrat, superestrat i 

adstrat;                            mots patrimonials, cultismes; neologismes

-Saber explicar els canvis fonètics més freqüents soferts pels mots llatins en

el seu pas al català.

CULTURA  

TEMA I -  Els primers anys de vida apartat 1.  (pàg. 21).  Els noms romans  

(pàg. 22). 

                  Les termes (pàg. 24 + dossier)

TEMA II - L´educació  (pàg. 47-49).  Els aqüeductes (pàg. 50 + dossier)

TEMA III - Magistratures i institucions republicanes  (pàg. 70 -71)

TEMA IV - Els amfiteatres   (pàg. 106 + dossier)  

TEMA V-  Els gladiadors  ( pàg. 129-130). Els circs (pàg. 1332 + dossier)

   Recordeu que en un mateix dossier teniu l´amfiteatre, el circ I les termes. 
El teatre no entra.
 

MITOLOGIA

Quadre dels déus i deesses: nom grec, nom llatí, identitat i atributs.
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TEMA I – Aracne (pàg. 4). Les

deesses (pàg. 28-29)

TEMA II – Ifigènia (pàg. 30 ). Els déus (pàg. 54-55)

TEMA III-  Orfeu i Eurídice  (pàg. 56). El Casal de Micenes (pàg. 80-81. No cal

el dossier).

TEMA IV- Zeus i Europa (pàg. 84) . Dànae, Perseu, Andròmeda (pàg. 110- 

111)

TEMA VI – El Casal de Tebes: Èdip  (pàg.  136-137)

TEMA  VII – Leda i el cigne ( pàg. 168)

1. A)  Digues quin dels conceptes següents correspon a cadascuna de les 

definicions:

Declinació, Arrel, Desinència, Genitiu, Cas, Nominatiu i genitiu

a) Cadascuna de les diverses formes que pot presentar un mot llatí: 

………………………

b) Conjunt dels casos que té una paraula: ……………………………..

c) Casos amb què s’anuncien els mots llatins: ……………………………..

d) Cas que ens permet saber a quina declinació pertany un mot: 

……………………………..

e) Part invariable de la paraula que ens aporta el seu significat: 

……………………………..

f) Part final variable d’una paraula flexiva: ……………………………..

     B)  Contesta breument aquestes preguntes:

a) En quins casos s’enuncien els mots en llatí? 

b) Quins mots són indeclinables? 

c) Què entenem per declinació? 

d) Quina funció pot fer l’acusatiu? 

e) En quin gènere estan la majoria de mots de la primera declinació? 

f) Quins són els gèneres de la segona declinació? 

g) Quantes conjugacions hi ha en llatí? 

h) Quin és el genitiu singular dels mots de la segona declinació? 
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i) Com pot acabar el

nominatiu singular de la segona declinació? 

j) Quins són els pronoms personals? 

k) Quins són els gèneres de la quarta declinació?

2. Digues a quina declinació pertany cada mot. Si són de la 3a, indica si són T. en 
consonant o  T. en –i

                               Nº  DECLINACIÓ               N º  DECLINACIÓ                                   Nº  
DECLINACIÓ    

Amica , - ae:
Dominus , – 
i: 
Animal, 
-alis :
Genu,-us
Canis - is: 
Clamor , 
-oris: 
Dux, ducis :
Facies, faciei
:
Fera - ae :
Imperium - i
Vestigium - i

Lapsus, l-us
Legio, -onis 
Leo, -onis 
Lex, legis 
Luctus, -us 
Lupus - i 
Manus, -us 
Medicus - i 
Mons , 
montis 
Nubes , nu-
bis 
Fructus,-us

Ovis , 
ovis
Panis ,- is
Pax, 
pacis 
Puella, - 
ae 
Regina ,- 
ae 
Servus, - 
i 
Silva, - 
ae 
Stirps, 
stirpis 
Telum, - i
Vallis,-is 

 
3. Completa les següents graelles amb un mot representant de cada 
declinació:

1ª declinació Amica, -ae

nominatiu

vocatiu

acusatiu

genitiu

datiu

ablatiu

2ª declinació Populus, -i
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nominatiu

vocatiu

acusatiu

genitiu

datiu

ablatiu

2ª declinació Templum, -i (neutre)

nominatiu

vocatiu

acusatiu

genitiu

datiu

ablatiu

3ª declinació Miles, militis (tema en consonant)

nominatiu

vocatiu

acusatiu

genitiu

datiu

ablatiu
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3ª declinació Navis, -is (tema en vocal)

nominatiu

vocatiu

acusatiu

genitiu

datiu

ablatiu

3ª declinació Flumen, fluminis (tema en consonant
neutre)

nominatiu

vocatiu

acusatiu

genitiu

datiu

ablatiu

3ª declinació Rete, -is (tema en vocal neutre)

nominatiu

vocatiu

acusatiu

genitiu

datiu

ablatiu
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4ª declinació Manus, -us

nominatiu

vocatiu

acusatiu

genitiu

datiu

ablatiu

4ª declinació Genu, -us (neutre)

nominatiu

vocatiu

acusatiu

genitiu

datiu

ablatiu

5ª declinació Res, -ei

nominatiu

vocatiu

acusatiu

genitiu

datiu

ablatiu
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4. Declina els sintagmes següents
en singular i plural. Tingues en compte que els mots poden ser de qualsevol
declinació  i  que  els  adjectius  es  declinen  per  la  primera  o  la  segona
declinació, segons el gènere del substantiu. 

Laetus agricola, -ae

nominatiu

vocatiu

acusatiu

genitiu

datiu

ablatiu

Longum cornu, -us

nominatiu

vocatiu

acusatiu

genitiu

datiu

ablatiu

Iustum ius, iuris

nominatiu

vocatiu

acusatiu

genitiu

datiu

ablatiu
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Lata planities, -ei

nominatiu

vocatiu

acusatiu

genitiu

datiu

ablatiu

Divinus dux, ducis

nominatiu

vocatiu

acusatiu

genitiu

datiu

ablatiu

Romana civitas, civitatis

nominatiu

vocatiu

acusatiu

genitiu

datiu

ablatiu
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Propium nomen, nominis

nominatiu

vocatiu

acusatiu

genitiu

datiu

ablatiu

Vastum mare, -is

nominatiu

vocatiu

acusatiu

genitiu

datiu

ablatiu

Magna rabies, -ei

nominatiu

vocatiu

acusatiu

genitiu

datiu

ablatiu
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Altus agricola, -ae

nominatiu

vocatiu

acusatiu

genitiu

datiu

ablatiu

Romanum genus,-eris

nominatiu

vocatiu

acusatiu

genitiu

datiu

ablatiu

5. Completa la graella amb els verbs indicats i en el temps proposat. 

PRESENT

1ª conjugació
laboro (1)

2ª conjugació
doceo (2)

3ª conjugació
pono (3) 

4ª conjugació
audio (4)
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IMPERFET

1ª conjugació
laboro (1)

2ª conjugació
doceo (2)

3ª conjugació
pono (3) 

4ª conjugació
audio (4)

                               VERB  SUM PRESENT IMPERFET

PRESENT IMPERFET 3ª conjugació
dico  (3)

4ª conjugació
impedio (4)

6. A)   Fes concordar l'adjectiu possessiu amb el substantiu.

a) ...................... poeta (meus, -a, -um)

b) ...................... dominorum (noster, -tra, -um)

c) ...................... consilium (tuus, -a, -um)

d) ...................... libertos (vester, -tra, -trum)

e) ...................... amicam (suus, -a, -um)
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    B) Canvieu de nombre aquests

sintagmes, tot respectant-ne el CAS.                                                               

Els substantius es declinen per la 1ª o la 2ª declinacions;  els substantius 

són de totes 5 declinacions. Fixeu-vos en l´enunciat, especialmente en el 

Genitiu, per saber-ne la declinació:  

CAS /CASOS I NOMBRE     Nº DECLINACIÓ       CANVI DE NOMBRE              

ENUNCIAT

a)  corpus obesum          cor-

pus,-oris (n)

b)  agros frugiferos          ager, 

agri (m)

c)  hostium miserorum          hostis,-is 

(m)

d)  piratis  strenuus          

pirata,-ae (m)

e)  impetuum clarorum          ímpetus,-us

(m)

f)   acies  instructas          

acies,-ei (f)

7. Escriu la traducció al costat de  la forma corresponent al costat de la 

forma llatina. No podeu fer servir ni fletxes, ni números.

laudabant

petet

tolerat

faciebas

erat

condunt

succedebat

petit

vocabamus

estis

amabunt

sou

permet

feies

demana

lloaven

era

succeïa

funden

estimaran
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demanarà

cridàvem

8. Completa la graella amb els verbs indicats i en el temps proposat.

PRESENT

1ª conjugació
aedifico (1)

2ª conjugació
habeo (2)

3ª conjugació
gero (3) 

4ª conjugació
venio (4)

IMPERFET

1ª conjugació
aedifico (1)

2ª conjugació
habeo (2)

3ª conjugació
gero (3) 

4ª conjugació
venio (4)

                               VERB  SUM

PRESENT IMPERFET 1ª conjugació
laudo(1) 

2ª conjugació
expleo (2)
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9. Conjuga els verbs en el temps proposat en cada cas.

a)  3ª sing. Present, tolero (1):    ...........................

b)  1ª pl. Imperfet, vinco (3):     ...........................

c)  2ª pl. Present, relinquo (3):    ...........................

d)  2ª sing. Imperfet, venio (4):   ...........................

e)  3ª pl. Present, tego (3):          ...........................

f)   3ª sing. Imperfet, sagitto (1): ...........................

g)  1ª sing.Imperfet, moneo (2): ...........................

h)  2ª pl. Imperfet, sum:              ...........................

i)  3ª pl. Present, munio (4):       ...........................

j)  1ª pl. Imperfet, doceo (2):      ...........................

k)  3ª Plural , rego (3):     ...........................

l)  3ª pl. Present, sum:                ...........................

10. Explica, pas a pas, l’evolució al català de les següents paraules llatines.                        

Si hi ha cultisme, escriu-lo: Exemple: 

apiculam: -m s´apocopa, >apicula; l´oclusiva labial sorda se sonoritza, >abicula;               

el grup –cul- es palatalitza, >abilla;   la -i- s´obre; >abella.         CULT: apicultura

1. Aetatem: 

2. Caepam: 

3. Cuniculum: 

4. Erucam: 
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5. Formicam: 

6. Genuculum: 

7. Manicam: 

8. Monetam :

9. Probare: 

10. Vitam: 

11. Locum: 

12. Lupum: 

13. Lupam: 

14. Folium: 

15. Foliam: 

16. Spiritum: 

11. Analitza morfològicament I sintàcticament  i tradueix el següent text.

LA DEESSA VESTA
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In Graecia  dea Vesta  focum  protegebat.  Sed  dea Vesta  inter Romanos
patriam protegebat.  

Vesta  flammam aut cornucopiam  semper portat.                          

Vestales1  semper  feminae et virgines2  erant   et  albam tunicam  et  velum
induebant.    

 Vestales1  intra templum  Vestae  flammam perpetuam  custodiebant.

Vocabulari:
albus, -a, -um: “blanc”.
aut (conjunció) “o”.
cornucopia, -ae (f.): “corn de 
l'abundància”.
custodio: “vigilar”.
dea, -ae (f.): “deessa”.
et (conjunció): “i”.
femina, -ae (f.): “dona”.
flamma, -ae (f.): “flama”.
focus, -i (m.): “foc”.
Graecia, -ae (f.): “Grècia”.
in (preposició d'ablatiu): “a”.
induo: “vestir”.
inter (preposició d'acusatiu): 
“entre”.

intra (preposició d'acusatiu) “dins 
de”.
patria, -ae (f.): “pàtria”.
perpetuus, -a, -um: “etern”.
porto: “portar”.
protego: “protegir”.
Romanus, -i (m.): “romà”.
sed (conjunció): “però”.
semper (adverbi): “sempre”.
templum, -i (n.): “temple”.
tunica, -ae (f.): “túnica”.
velum, -i (n.): “vel”.
Vesta, -ae (f.): “Vesta”.

1. Vestales → Nominatiu plural femení. Funció: Subjecte.
2. virgines → Nominatiu plural femení. Funció: Atribut.

12. Completa la graella amb els verbs indicats i en el temps proposat. 
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PRESENT

1ª conjugació
narro (1)

2ª conjugació
video (2)

3ª conjugació
disco (3) 

4ª conjugació
munio (4)

IMPERFET

1ª conjugació
narro (1)

2ª conjugació
video (2)

3ª conjugació
disco (3) 

4ª conjugació
munio (4)

VERB   SUM

PRESENT IMPERFET 3ª conjugació
mitto(3) 

4ª conjugació
lenio (4)
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13. Analitza morfològicament I
sintàcticament i tradueix el següent text.

Itinera  ex uillis  ad urbem  longa  sunt.  Centuriones  naues longas  cum
multis mercibus 

oppugnant.  Milites Romani  ducem audacem  habent et  pontes magnos
aedificant. 

Cum nauibus  milites  in magnas urbes  perueniunt.    Villarum  pontes
utiles  sunt.

Vocabulari :
aedifico (1) : construir
audax audacis : agosarat
centurio centurionis (m) : centurió
(oficial de l’exèrcit)
cum (preposició d’ablatiu) : amb
dux ducis (m) : general (oficial de
l’exèrcit)
habeo (2) : tenir
iter itineris (n) : camí
longus, longa longum : llarg
magnus, magna, magnum : gran
merx mercis (f) : mercaderia

miles militis (m) : soldat
multus, multa, multum : molt
nauis nauis (f) : nau
oppugno (1) : atacar
peruenio(4) : arribar
pons pontis (m) : pont
Romanus,  Romana,  Romanum  :
romà
uilla uillae (f) : vil·la
urbs urbis (f) : ciutat
utilis utile : útil
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14. Completa la graella amb els verbs indicats i en el temps proposat. 

PRESENT

1ª conjugació
desidero (1)

2ª conjugació
deleo (2)

3ª conjugació
scribo (3) 

4ª conjugació
pervenio (4)

IMPERFET

1ª conjugació
desidero (1)

2ª conjugació
deleo (2)

3ª conjugació
scribo (3) 

4ª conjugació
pervenio (4)

 VERB  SUM

PRESENT IMPERFET 3ª conjugació
trado(3) 

4ª conjugació
convenio (4)
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15.  Analitza morfològicament I sintàcticament  i tradueix el següent text.

Cyclopis  antrum mirabile  erat.   Iouis filius  magnos pontes  aedificat.  

Romani  potentem ducem   in grande imperio  habent.

Vocabulari :

antrum –i (n) : cova
Cyclops –opis (m) : ciclop
mirabilis –e : prodigiós

filius –ii (m) : fill
Iuppiter Iouis (m) : Júpiter
magnus, -a, -um : gran
pons pontis (m) : pont

potens –ntis : poderós
dux ducis (m) : general (oficial de 
l’exèrcit)
imperium –ii (n) : imperi
grandis –e : gran
habeo (2) : tenir

aedifico (1) : construir

16. Explica, pas a pas, l’evolució al català de les següents paraules llatines.                        

Si hi ha cultisme, escriu-lo:

1. Leonem:

2. Litteram: 

3. Miraculum: 
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4. Linguam: 

5. Polium:

6. Paucum: 

7. Collectam: 

8. Ciceronem: 

9. Pugnum :

10. Ciconiam:
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17. 

PRESENT

1ª conjugació
laboro (1)

2ª conjugació
doceo (2)

3ª conjugació
pono (3) 

4ª conjugació
audio (4)

FUTUR

1ª conjugació
laboro (1)

2ª conjugació
doceo (2)

3ª conjugació
pono (3) 

4ª conjugació
audio (4)

                               VERB  SUM PRESENT FUTUR

PRESENT FUTUR 3ª conjugació
dico  (3)

4ª conjugació
impedio (4)
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18. 

PRESENT

1ª conjugació
desidero (1)

2ª conjugació
deleo (2)

3ª conjugació
scribo (3) 

4ª conjugació
pervenio (4)

IMPERFET

1ª conjugació
desidero (1)

2ª conjugació
deleo (2)

3ª conjugació
scribo (3) 

4ª conjugació
pervenio (4)

 VERB  SUM

PRESENT IMPERFET 3ª conjugació
trado(3) 

4ª conjugació
convenio (4)
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19. ELS DÉUS GRECOROMANS: IDENTITAT I ATRIBUTS

Divinitats olímpiques:  habiten i es reuneixen a  ……………………………….
……   al nord-est de Grècia.

        Completa :

NOM 
LLATÍ

NOM
GREC

IDENTITAT ATRIBUTS

Júpiter

Juno

Neptú .

Plutó

Prosèrpina  

Ceres

Venus

Vulcà  

Mart

Apol.lo   

Diana

Mercuri

Bacus  

Vesta

Minerva

21.  Completa:      les 3 generacions de déus sobirans   són: 

INS PERE BORRELL Llatí 4t ESO

LLATÍ
RECUPERACIÓ 4t ESO 
FEINA ESTIU

Institut d’Educació 
Secundària
Pere Borrell                            



                                                 

 Curs 2016-2017  
 

1. Urà   i …….. 2. ………….  i
Rea            3.  ……….. i ………

        Altres divinitats.     

NOM

LLATÍ

NOM 

GREC

IDENTITAT ATRIBUTS

Urà .

Tel.lus

Saturn

Cibele

Cupido

Esculapi

Muses

Gràcies

Hores

Parques

Fúries

Tritons

Faunes

Centaures

Nimfes

Sirenes 

Silè

22.  Cerqueu  dues obres pictóriques o escultóriques de cadascun dels mites que 

heu d´estudiar.                    Cal  adjuntar-hi el resum de cada llegenda, que us pot 

servir per repassar de cares a l´examen. 

  En les obres, cal que hi figuri  la catalogació completa:   
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                  Títol en cursiva,  any,

pintor,  técnica i dimensions ,  museu,  ciutat.

TEMA I – Aracne (pàg. 4). Les deesses (pàg. 28-29)

TEMA II – Ifigènia (pàg. 30 ). Els déus (pàg. 54-55)

TEMA III-  Orfeu i Eurídice  (pàg. 56). El Casal de Micenes (pàg. 80-81. No cal

el dossier).

TEMA IV- Zeus i Europa (pàg. 84) . Dànae, Perseu, Andròmeda (pàg. 110- 

111)

TEMA VI – El Casal de Tebes: Èdip  (pàg.  136-137)

TEMA  VII – Leda i el cigne ( pàg. 168)
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