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Departament Matèria Curs Nivell  (anivellat o adaptat) 
 
Clàssiques 

 
LLATÍ 

 
2n BTX  

 
Grup anivellat /adaptat 

 
  Continguts Trimestre     

1r 2n  3r  
   Qualificació i Criteris d´ Avaluació 

Llengua 
Consolidació i ampliació de declinacions i temps verbals 
Consolidació oracions Infinitiu, Relatiu i veu Passiva 
Subordinació: ut, cum, Ab. Absolut 
Verbs, pronoms i substantius irregulars  
Traducció d´oracions 
Traducció de textos 
 
Cultura i civilització 
Hispania romana: restes i monuments 
Expressions llatines 
Literatura: origens i comèdia (Plaute i Terenci) 
                  història i oratòria (Cicerò i Cèsar, Suetoni i Tit Livi) 
                  poesia i èpica (Ovidi, Horaci i Virgili) 
                  Lectura d´obres: Adelphoe, de Terenci 
                                              Metamorfosis d´Ovidi 
Repàs general de continguts culturals de 1r curs 
 - La domus, edificis d´espectacles, urbanisme i vies de comunicació 
 - Evolució política de Roma; les magistratures 
 - Etapes històrique de Roma: Monarquia, República, Imperi 
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Avaluació: 
-Al 1r trimestre hi haurà un control de traducció de frases 50% de la nota, 
 un control de morfologia 20% i un altre de literatura i civilització, 30%  
amb nota mínima de 3 a cada percentatge. 
Al 2n  trimestre hi haurà un control de traducció d´un text i un de morfologia. De 
Literatura i Civilització hi haurà un control.El percentatge srà el mateix del 1r 
trimestre. 
El tercer trimestre, més curt, tindrà només un control de Llengua i un altre de 
Literatura i Civilització, perquè tindran lloc les recuperacions. 
 La part de llengua es considera acumulativa per al final de curs; en canvi els 
controls i tasques de literatura i civilització suspesos s´hauran de recuperar a fi de 
curs. 
No es pot aprovar la part de Literatura sense passar el control de lectures 
preceptives de les PAU, que es podran recuperar, si es pot, dins el mateix trimestre. 
(Terenci al 1r trimestre i Ovidi al 2n) 
-Es farà una recuperació general dins el 3r trimestre per tal d´aprovar el curs al 
maig, així com recuperació de pendents de 1r curs o treballs anteriors no entregats. 
- els alumnes que ho desitgin poden fer un control específic per apujar la nota final 
fins a 0.5 punts, sempre que la nota obtinguda sigui com a mínim 1 punt superior  a 
l´anterior. Per optar a aquesta millora de nota s´ha d´estar aprovat. 
- La nota s´arrodoneix amb 0.4 cap avall i 0.6 cap amunt.  
-Les exposicions voluntàries, les aportacions a la classe i l´evolució positiva al llarg 
del curs seran un referent en cas de dubte per  arrodonir la nota final. En principi, 
milloren la nota del mateix trimestre amb un màxim de 0.5 punts. 
- Els alumnes que no han fet llatí a 1r BTX tindran el primer examen adaptat quan 
a la Llengua, coincidint amb la consolidació inicial de llengua del curs (sintaxi i 
traducció). La nota màxima serà de 5. Al segon trimestre ja serà comú per a tots la 
part de llengua. En tots els casos, els examens seran amb diccionari. La part de 
Literatura i Civilització és comuna per a tots, sense adaptació.  
 



 
 
 

   Metodologia i Recursos     Recuperació 
 
El material de base és el dossier ad hoc del curs. 
Tret de temes que necessitin una classe sencera, la metodologia intenta variar els 
continguts i activitats a una mateixa sessió, la VARIATIO. 
La participació a la classe esdevé important, i serveix per arrodonir la nota, amb 
aportacions voluntàries o exposicions puntuals, a banda de les correccions 
conjuntes habituals. 
Llengua: 
Exercicis de identificació i recerca de morfologia nominal i verbal. 
Comentaris de valors sintàctics.  
Análisi i traducció amb diccionari de textos d´autors llatins a casa i correcció 
conjunta a l´aula. 
-Repàs de la morfologia nominal i verbal, amb exercicis del dossier. 
-Anàlisi i traducció de frases il.lustratives d´aspectes sintàctics explicats. 
-Anàlisi i traducció de textos ràpids adaptats i de textos d´autors. 
-Aspectes pràctics i d´habilitat  a la recerca al diccionari. 
- Exposicions personals de sintaxi i de civilització. 
- Interpretació de textos paleogràfics. 
- Contextualització al llenguatge habitual de les expressions llatines. 
Cultura: 
-Consulta de pàgines web relacionades amb temes puntuals   de literatura i   
 cultura clàssica. 
-Repàs de institucions romanes: religió, mitologia, edificis, urbanisme,  
 geografia, amb fotocòpies, dossier i documentals. 
 - PWP d´Hispania romana. 
-Lectura o audició de fragments en llatí o ja traduïts d´autors romans:  
 Virgili, Ovidi, Tit Livi, que es poden acompanyar d´imatges, i comentari  
 dels autors en el seu estil i  context socio-polític. 
-(Visita didàctica a  Tarraco, amb dossier de treball.) Anul.lat 
Repàs de restes materials de Hispania Romana, edificis i cultura general. 
- Identificació de fragments i autors. 
- Posa´t a prova repàs al WEB amb preguntes multiopció del temari PAU. 
- Realització d´examens de selectivitat anteriors. 
- Síntesi escrita sobre temes de literatura llatina, civilització i ciutats romanes,    
   tot emulant la Selectivitat. 
 

Procediment de recuperació: 
Els alumnes que hagin suspès el control de Cultura el podrà recuperar al mateix 
trimestre amb nota de 5 - si hi ha temps- amb la realització d´un examen similar 
que no podrà ser escurçat ni adaptat, sino que reflectirà el grau d´assoliment comú 
establert als objectius del curs. No es pot recuperar amb treballs  o exposicions el 
que s´ha avaluat amb examen.  
La nota final de curs de llengua es recupera si es passa el tercer trimestre; les parts 
de  literatura o lectures preceptives es recuperaran per separat  als examens finals, 
amb nota de 5. 
Els alumnes que no han fet llatí a 1r hauran de fer a mitjans del gener les 
recuperacions del curs  de la part de cultura i llengua, com les que es fan al juny 
habitualment. Si han aprovat el 1r trimestre de llengua de 2n  es considerarà 
recuperada la llengua de 1r curs.  
 
      Competències i Transversalitat 
- Competències generals i específiques: 
    - Comunicativa i de interacció. 
    - Recerca, tria i gestió de recursos: domini de les TIC i altres fonts. 
    - Desenvolupament d´estratègies i  metodologies conduents a una   
         finalitat o projecte. 
    - Personal: destreses i actituds que formin com a ciutadà integrat al seu entorn. 
    - Relacional: lligar la historia amb el mon actual, valorar aquest fets   
         com arrels de les nostres llengües i tradicions. 
 
- Relació amb Llengües catalana i castellana i Literatura:  
Implementa el domini de les estructures sintàctiques i la comprensió de textos, així   
 com amplia el vocabulari culte. 
Ampliació de vocabulari en general i dels recursos estilístics en particular. 
Aprofundiment en el sentit etimològic dels mots. 
Reconeixement dels models literaris romans a la literatura espanyola i catalana:  
 tòpics horacians i a Virgili. 

- Història, Història de l´art i filosofia: 
 Conceptes del món i  trets històrics i filosòfics de la tradició greco-romana. 
 Restes materials romanes  a la Península: arquitectura i urbanisme. 
 Mitologia i pintura. 



 
 

 
      Adaptacions COVID-19 
 
La programació, en principi, es manté sense alterar els continguts; no així la 
metodologia, que s´ha adaptat a l´alternança entre classes presencials i classes 
telemàtiques. 
A les classes presencials s´amplíen continguts, i a les classes online es corregeixen 
exercicis o es repassen conceptes. Les tasques online es fan mitjançant MEET i el 
material de recolçament és el dossier de Llatí i el diccionari, que ja és suficient per 
continuar l´aprenentatge de manera natural. Les sessions telemàtiques també 
permeten la col.laboració de tots els alumnes. Si es dona que haguem de confinar 
tot el grup, les tasques es fan amb CLASSROOM, eina de la qual ja en tenim tots 
un cert domini, i si hi ha materials didàctics nous es pengen al MOODLE del 
Centre, es comparteix un DRIVE de Google o els enllaços pertinents a travès del 
G-Mail. 
Els examens, de moment, només es fan presencials. En cas de confinament curt, 
s´ajornen, i si el confinament fos llarg, com el curs passat, es fan telemàticament 
personalitzats. 
S´anul.len les sortides didàctiques (visita a Tarraco). 

                                                                                                                   


