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Departament Matèria Curs Nivell  (anivellat o adaptat) 
 
Clàssiques 

 
Llatí 

 
2n BTX 

 
Grup anivellat 

 
  Continguts Trimestre     

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

 
Llengua 
Introducció al sistema casual 
Nom i funció sintàctica dels casos llatins 
Morfologia i  paradigma de la 1a i 2a declinacions 
Adjectius tipus bonus,- a, -um 
3a declinació: temes en oclusiva 
El verb llatí. SVM i la 1a conjugació: present i imperfet   
Ampliació del sistema verbal: futur i tema de perfet 
Introducció a la subordinació: infinitiu i relatiu 
Etimologia, cultismes i expressions llatines 
Evolució fonètica de les paraules 
 
Cultura i civilització 
Domus, villae. La ciutat romana. El fòrum. Les termes 
La vida qüotidiana dels romans.  la vida familiar 
El mite d´Hèrcules 
Hispania romana. Divisions i topònims. Restes arqueològiques 
Les calçades romanes: la via Augusta. L´exèrcit 
Textos d´autors sobre Hispania. Personatges hispans 
L´educació i l´escriptura: cerae, stilus i papirs 
Mitologia i religió 
Marques comercials amb noms clàssics 
L´esclavitud. Classes socials 
Restes materials: Pompeia 
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Avaluació: 
- Al primer trimestre hi ha nota de preavaluació, amb un control, que farà 
mitjana amb un segon control per a obtenir la nota de la 1a Avaluació en 
relació de 40% i 60% respectivament. 
-Hi haurà, a la resta de trimestres, dos controls, que integren llengua i 
cultura, que faran promig aritmètic. 
Poden haver controls puntuals de morfologia que poden afectar el promig 
dels dos controls habituals al voltant d´un 30%. Les exposicions voluntàries 
a classe poden apujar la nota fins a 0.5punts, i l´actitud, la feina assídua i la 
col.laboració a dinamitzar les classes es tenen en compte per poder arribar a 
l´ aprovat, inclús a partir de 4. 
Si un examen no ha anat bé en general, es farà un altre similar dins el mateix 
trimestre, si hi ha temps,  per recuperar, amb nota màxima de 5. 
Aprovant el tercer trimestre s´aprova tot el curs, donat el caràcter 
acumulatiu del llatí com a llengua. Al juny, no obstant, haurà una 
recuperació global on s´hauran de recuperar treballs suspesos o no entregats, 
com el comentari de text. 
- els alumnes que ho desitgin poden fer un control específic per apujar la 
nota final de curs, fins a 0.5 punts.  
- La nota s´arrodoneix amb 0.4 cap avall i 0,6 cap amunt. 
- Els examens, per questió pràctica, poden desdoblar-se en A i B, sent 
equivalents a tots els efectes. 
- Seguint el criteri del Departament de Castellà, la nota final recollirà la 
evolució positiva al llarg del curs  amb aquesta fòrmula: 

         1a Av + (2a Av x2) + (3a Av  x 3)   = Nota  Final 
              6 
 



 
 

   Metodologia i Recursos     Recuperació 
 
Llengua 
- Els exercicis seran bàsicament del llibre de text de 4t de SANTILLANA.  
-L´aprenentatge  i consolidació de les declinacions i el sistema verbal es 
farà amb exercicis que  tinguin una certa finalitat temàtica o metodològica:  
-pràctica de la 1ª i 2a declinacions  amb les parts de la ciutat i de la domus. 
- Canvi de singular a plural de frases senceres. 
 -  La traducció és sense diccionari i a partir de frases i textos senzills, tant a 
casa com a l´aula. -S´evita la retroversió-. També hi ha traducció puntual en 
comú de textos ràpids adaptats per aconseguir una traducció més intuïtiva, 
relacionant el vocabulari amb cultismes coneguts. 
  Els alumnes que ho necessitin tindran exercicis de refoç i assoliment. 
Cultura 
 L´aprenentatge de la cultura romana va lligat a la interpretació de la 
llengua: vocabulari sobre la domus, la ciutat i el parentiu a les frases i textos 
per traduir.  
Exposicions monogràfiques voluntàries sobre un tema en concret en PWP o 
PREZZI,Thing Link o altres recursos, adient a la programació. 
Comentaris oportuns de notícies d´actualitat polaritzats al món romà: 
esclavitud, situació de la dona, religió...  
Imatges comentades de marques comercials i expressions llatines. 
Pel.lícules de mitologia amb full de preguntes. 
Mitologia i pintura. Explicació de mites a través de quadres i la seva 
simbologia. 
Contacte material amb el món romà: lapis especularis. 
Escriptura experimental a l´aula en tauletes de cera i també amb calamus. 
Elaboració experimental de papirs. 
Sortida cultural (Parc del Laberint d´Horta) segons disposició del calendari 
d´equip docent de 4t. (3r Trimestre) 
 
 

Procediment de recuperació: 
Els alumnes que hagin suspès un dels controls el podrà recuperar al mateix 
trimestre - 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 de recuperació és de 5. 
Els alumnes amb dificultat disposen de deures extra, que per als suspesos 
seran obligatoris abans de fer l´examen de recuperació.També s´hauràn de 
realitzar o refer les tasques del trimestre ; amb la seva presentació acurada 
es considera recuperada l´avaluació a partir del 4. 
 
 
      Competències i Transversalitat 
 
- Competència comunicativai lingüística 
- Competència en l´àmbit digital TIC i autogestió de recursos 
- Competència en l´àmbit cultural i artístic i en valors  reconeixent i   
    valorant el llegat clàssic a: 
    - l´origen de la nostra llengua  
    - l´art i les tradicions i costums 
    - les restes materials i el respecte per la història 

      


