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CRITERIS D’AVALUACIÓ 1 BATXILLERAT 

PUNTUACIÓ I PROVES ESCRITES 

 

1. L’avaluació numèrica de l’alumne es basarà en un percentatge distribuït de la 

forma següent: 

70% nota de les proves escrites 

20% treball a classe 

10% actitud i assistència davant la matèria 

 

2. Els continguts objecte d’avaluació seran els determinats per a cada trimestre 

d’acord amb la programació de la matèria. 

 

3. Es realitzaran un mínim de dues proves escrites al llarg del trimestre sobre 

contingut lingüístic i una sobre contingut històrico-cultural. La mitjana dels 

resultats obtinguts en aquestes proves serà la nota de les proves escrites. 

4. Les proves escrites consistiran en cinc preguntes distribuïdes de la forma 

següent:  

1 o 2 oracions en grec per analitzar i traduir. 

1 o 2 oracions en català per analitzar i traduir. 

1 transformació d’una oració en sg./pl. 

 La prova final del tercer trimestre tindrà aquestes mateixes característiques. 

5. Cada error descompta 0’5 punts del total de 2 punts que val cada pregunta (o2’5 

en el cas que puntuïn només 4 frases) 

6. Les proves de caràcter històrico-cultural es distribuiran de la forma següent: 

 

2 temes a desenvolupar sobre el contingut impartit en cada trimestre amb un 

valor de 2 punts per tema. 

6 qüestions breus amb un valor de 1 punt per pregunta. 

 

7. Les notes s’adaptaran percentualment al sistema de puntuació vigent en  la 

normativa del curs 

 

LECTURES OBLIGATÒRIES 

 

1. Es realitzarà un control com a mínim sobre els llibres de lectura obligatòria que 

s’han programat per al curs. 

2. El resultat d’aquestes proves valdrà 1 dels dos punts d’actitud de l’alumne. 

 

 

 

 

RECUPERACIÓ  

 

1. Cada prova escrita servirà de recuperació de les proves eventualment suspeses 

amb antelació. 



2. Després de l’última prova, si és suspesa, es realitzaran proves extraordinàries 

d’acord amb les convocatòries de recuperació convocades en el calendari del 

centre. 

3. Les proves de recuperació tindran les característiques següents: 

1 pregunta de caràcter morfològic (2 punts – 0’5 per error) 

2 oracions gregues per analitzar i traduir  (2 punts – 0’5 per error) 

1 oració en català per analitzar i traduir. (2 punts – 0’5 per error) 

1 dos temes de caràcter històrico-cultural per desenvolupar (1 punt per tema) 

 

NOTA FINAL 

 

1. Atès el caràcter continu de la matèria, la nota final serà la mateixa de la tercera 

avaluació.  



CRITERIS D’AVALUACIÓ 2 BATXILLERAT 

 

PUNTUACIÓ I PROVES ESCRITES 

 

1. L’avaluació numèrica trimestral de l’alumne es basarà en un percentatge 

distribuït de la forma següent: 

70% nota de les proves escrites 

20% treball a classe 

10% actitud i assistència davant la matèria 

 

2. Els continguts objecte d’avaluació seran els determinats per a cada trimestre 

d’acord amb la programació de la matèria. 

 

3. Es realitzaran un mínim de dues proves escrites al llarg del trimestre sobre 

contingut lingüístic i una sobre literatura grega.  La mitjana dels resultats 

obtinguts en aquestes proves serà la nota de les proves escrites. 

4. En el 1r trimestre, les proves escrites consistiran en cinc preguntes distribuïdes 

de la forma següent:  

1 pregunta sobre paradigmes nominals i verbals 

2 oracions en grec per analitzar i traduir. 

1 oració en català per analitzar i traduir. 

1 transformació d’una oració en sg./pl. 

 

5. En els següents trimestres les proves escrites tindran la forma següent: 

1 text que caldrà analitzar i traduir (5 punts – 0’5 per error) 

3 preguntes de caràcter lingüístic a partir del text (1 punt per pregunta- 0’5 per 

error). 

2 preguntes de caràcter etimològic grec- català i català-grec (1 punt per pregunta 

– 0’5 per error) 

 

6. Les proves de literatura grega es distribuiran de la forma següent: 

 

2 temes a desenvolupar sobre el contingut impartit en cada trimestre amb un 

valor de 2 punts per tema. 

6 qüestions breus amb un valor de 1 punt per pregunta. 

 

7. Revisió de les proves escrites: Un cop corregides les proves, es distribuiran 

novament entre els alumnes i es comentarà individualment i en grup els errors 

comesos, així com es donaran les explicacions pertinents sobre la puntuació 

realitzada. 

 

8. Les notes s’adaptaran percentualment al sistema de puntuació vigent en la 

normativa del curs. 

 

  



LECTURES OBLIGATÒRIES 

 

1. Es realitzarà un control com a mínim sobre els llibres de lectura obligatòria que 

s’han programat per al curs. 

2. El resultat d’aquestes proves valdrà 1 dels dos punts d’actitud de l’alumne. 

 

RECUPERACIÓ  

 

1. Cada prova escrita servirà de recuperació de les proves eventualment suspeses 

amb antelació. 

2. Després de l’última prova, si és suspesa, es realitzaran proves extraordinàries si 

el centre estableix un calendari al respecte. 

3. Les proves de recuperació tindran les mateixes característiques que les proves 

d’avaluació. 

 

 

NOTA FINAL 

 

1. Atès el caràcter continu de la matèria, la nota final serà la mateixa de la 

tercera avaluació. 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLENGUA LLATINA  



 

INSTITUT PONS D’ICART  - TARRAGONA - CURS 2018/2019 

Professora: Maite Blay  - maiteblay@institutponsdicart.cat 

3r d’ESO - CULTURA CLÀSSICA  

INFORMACIÓ INICIAL 

 Criteris d’avaluació  
A final de curs, l’alumnat haurà de ser capaç de: 

1.  Localitzar en el temps les etapes bàsiques de les cultures grega i romana i els 
seus fets més rellevants. Reconèixer els elements de canvi i continuïtat entre 
ambdues cultures, així com valorar la seva relació amb altres cultures coetànies.  

2.  Identificar les formes bàsiques de l’organització social i política de Grècia i 
Roma, reconeixent els elements de pervivència en les institucions polítiques i 
socials del món actual.  

3.  Localitzar l’espai geogràfic de les civilitzacions grega i romana, així com 
elements rellevants del patrimoni cultural i artístic de l’època clàssica a Europa i 
Catalunya, valorant la necessitat de la seva preservació.  

4.  Valorar la mitologia clàssica com a font d’inspiració al llarg de la història, 
identificant la seva herència en algunes manifestacions artístiques i culturals del 
món actual.  

5.  Reconèixer elements del llegat lingüístic comú de les llengües romàniques 
actuals, distingint alguns gèneres literaris aportats per grecs i romans. 

6.  Identificar aspectes significatius de l’aportació de la cultura clàssica a la 
civilització occidental en els camps del pensament, la ciència i la tècnica. 

 7.  Utilitzar fonts diverses per obtenir, organitzar i processar informació sobre 
elements de la vida quotidiana i el lleure de les societats grega i romana, establint 
relacions entre el passat i el present.  

8.  Valorar críticament l’herència dels clàssics i les seves possibilitats d’influir en 
el món actual, establint relacions entre alguns dels seus valors, disposicions i 
costums i els actuals. 

 Percentatges establerts per a la qualificació  

Continguts curriculars 
(sotmesos a examen o prova quinzenal) 

50% 

Treball a l’aula, a l’exterior o a casa, en suport paper o tecnològic 30% 

Actitud positiva (atenció, interès, col·laboració...)  20% 

 
L’assistència a classe i la bona educació es consideren indispensables per a obtenir 
una nota d’avaluació igual o superior al cinc.  

Els divendres, la matèria d’optativa clàssica s’ofereix també a l’alumnat de projecte, que hi 
participa amb la seva professora Dolors Alet o substitut/substituta. Els divendres es sortirà a 
l’exterior o es faran exercicis de comprensió lectora, motiu pel qual no caldrà portar el 
llibre. 



Llibre de text: 

OBLIGATORI, l’ha de portar cada alumne/a tots els dilluns del curs. No 
portar-lo pot suposar la pèrdua dels punts de treball i actitud. 

 Títol: Cultura clàssica I ESO  

 Editorial: Casals 

 Autor: Martí Duran 

 ISBN: 978-84-218-5750-2 

 
Distribució temporal: 

1r Quadrimestre - Hispània    / 2n Quadrimestre - Roma i Grècia.  A les sortides es 
treballaran de forma activa els continguts relatius a Hispània. 

Activitats:  

Si l’alumnat es comporta correctament, es faran diverses sortides a la ciutat de Tarragona 
per tal de realitzar un aprenentatge més actiu. Es procurarà que siguin gratuïtes o que 
comportin molt poca despesa. Les sortides es faran generalment els divendres de 10’30 a 
12’00, en horari de classe, tot i que en ocasions i per motius de disponibilitat es poden fer 
altres moments de la setmana. Si l’alumnat treballa correctament, també es proposaran 
altres sortides fora de Tarragona, aquestes a càrrec seu. 

Deures a casa: 

Caldrà estudiar les lliçons del llibre. Eventualment, s’haurà de realitzar algun exercici o 
treball, potser fotogràfic.  És important que l’alumne tingui una carpeta de fundes similar a 
la de la imatge per tal que aprengui a ordenar el material fotocopiat que se li lliurarà a 
classe, a més de les seves pròpies produccions. L’actitud de l’alumne/a es veurà reflexada 
també en aquesta carpeta que es presentarà trimestralment per a la seva avaluació. També 
caldrà portar una llibreta/diari de les sortides.  

Plataformes Moodle i Edmodo: 

Hi haurà treballs que caldrà lliurar via tecnològica a través de la plataforma Moodle i/o 
Edmodo. 

Material: 

Llibre de text / Bolígraf blau o negre / Llapis / Goma / Llapis de colors / Carpeta de fundes / 

Llibreta-Diari

 



 

 
INSTITUT PONS D’ICART  - TARRAGONA – CURS 2018/2019 

4t d’ESO – LLATÍ 
 

PROFESSORA: Maite Blay - maiteblay@institutponsdicart.cat 

 
INFORMACIÓ INICIAL 
ÀMBIT LINGÜÍSTIC 
LLATÍ (matèria optativa de 4t) Decret 187/2015 DOGC núm. 6945 
 
INTRODUCCIÓ 
El llatí suposa un apropament específic a la llengua i cultura llatines, amb continguts 
lingüístics i culturals complementaris entre si i units pel seu caràcter d’aportacions 
substancials del que es coneix com a herència clàssica.  
S’adreça a l’alumnat de quart curs i aporta continguts de l’educació bàsica com a 
complement dels aprenentatges lingüístics i comunicatius i dels coneixements de 
l’herència cultural. 
La matèria de llatí comparteix competències de l’àmbit lingüístic i la dimensió 
cultural i artística de l’àmbit social. En la societat del coneixement, la digitalització 
comporta canvis a tot el cicle de l’aprenentatge: des de la cerca i el tractament de la 
informació, fins a la generació de nou coneixement (personal) i la seva transmissió. En 
tant que el coneixement es construeix a partir de la interacció amb l’entorn, les 
competències digitals s’han de considerar com a competències transversals i com a 
agents actius dels aprenentatges. 
 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC 
La competència bàsica que es pretén desenvolupar en les activitats d’aquesta matèria 
és la competència comunicativa. Per això els continguts pròpiament lingüístics 
ocupen una part important de la matèria, atès que la llengua llatina és una de les més 
importants aportacions del món clàssic a la civilització occidental; per evolució o per 
influència lèxica, el llatí és present en les llengües que utilitzem o en les que són 
objecte d’aprenentatge. 
L’estudi de la llengua llatina, com a model de llengua flexiva, incideix en l’àmbit dels 
coneixements 
sobre el funcionament de la llengua i el seu aprenentatge, ja que permet, per mitjà de 
la comparació, una reflexió profunda sobre els elements lingüístics i els mecanismes 
sintàctics de les llengües ensenyades a l’escola i les d’ús de l’alumnat. El coneixement 
del llatí, encara que sigui bàsic, fa possible entendre les llengües romàniques com el 
resultat concret d’una evolució i apreciar en quina mesura la seva estructura i el seu 
lèxic estan en deute amb la llengua de la qual procedeixen. 
Dimensió comprensió lectora 
L’ús d’estratègies de comprensió de textos i l’aplicació dels coneixements 
morfosintàctics de la llengua són importants en aquesta dimensió, per tal de permetre 
una interpretació de textos llatins senzills de diversa tipologia. La interpretació i 
traducció de textos pot ser bidireccional, és a dir, del llatí a la llengua de l’alumnat i a 
l’inrevés. La lectura i comprensió està adreçada també a textos clàssics traduïts i 
textos de divulgació, especialment relacionats amb la llengua i cultura grecollatina.  A 
través de la lectura d’una variada tipologia de textos es pretén el reconeixement 
d’elements grecollatins i despertar la curiositat per 
l’origen de les paraules i aprendre el seu ús precís. 
Currículum educació secundària obligatòria 
Dimensió expressió escrita 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/eso/curriculum2015/documents/ANNEX-3-Ambit-lingueistic.pdf


Al llarg d’aquesta matèria es promociona la dimensió d’expressió escrita, tant des de la 
mateixa traducció i interpretació de textos com des de la creació de textos i missatges 
escrits, i tant en llengua llatina com en la llengua de l’alumnat. La producció de textos 
de diversa tipologia constitueix una activitat de comunicació i organització del 
pensament molt important, la qual està estretament lligada a l’habilitat lectora. 
Dimensió comunicació oral 
La presentació del món clàssic i la seva tradició és un bon moment per potenciar la 
comunicació oral en la llengua pròpia. L’ús del llatí com a vehicle de comunicació pot 
ser emprat com a estratègia d’aula, a partir de l’ús de frases fetes i expressions 
senzilles. 
Dimensió literària 
Les activitats de la llengua llatina també incideixen en el desenvolupament de la 
dimensió literària: la lectura de textos literaris, traduïts o no, és una porta oberta al 
coneixement de les arrels de la nostra literatura i ajuda a descobrir com temes i tòpics 
de la cultura llatina s’han transmès fins avui i segueixen impregnant molts escrits 
actuals. 
Dimensió plurilingüe i intercultural 
Pel que fa a la competència plurilingüe i intercultural, l’estudi de la llengua i la cultura 
llatines és la porta cap a la intercomprensió entre les llengües romàniques i, alhora, 
cap a una valoració més ponderada de la diversitat lingüística i cultural. Caldrà ser 
molt sensible i mostrar com l’extensió de les llengües romàniques no ha de ser 
impediment per al rebuig de l’etnocentrisme i el reconeixement d’altres lengües i 
cultures, i de la seva valoració com a riquesa de la humanitat. 
 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT SOCIAL 
El llatí desenvolupa dues dimensions de les competències de l’àmbit social (ciències 
socials: geografia i història): la dimensió històrica i la dimensió cultural i artística. 
Dimensió històrica 
La història i evolució de la llengua llatina aborda el coneixement del marc geogràfic i 
històric i els aspectes més rellevants de la societat romana, des de la qual s’han 
transmès maneres de viure, institucions o creacions literàries, tècniques i artístiques 
que són a la base de la configuració i del progrés d’Europa. Aquest coneixement és un 
referent necessari per rastrejar els antecedents històrics de l’organització social o de la 
delimitació dels drets de les persones. 
Dimensió cultural i artística 
El coneixement del món clàssic suposa conèixer també la cultura que ha modelat el 
nostre present i impregna bona part dels cànons estètics del món occidental; és també 
transmissora de valors, que entronquen la nostra herència cultural amb les arrels del 
món clàssic. La valoració i comprensió de les diferents manifestacions culturals i 
artístiques de l’època romana contribueixen a un enriquiment i gaudi del patrimoni 
cultural, material o immaterial, així com a la seva preservació. 
 
CONTINGUTS 
Els continguts s’estructuren a partir de les dimensions que pertanyen a les 
competències bàsiques de l’àmbit lingüístic i de l’àmbit social (ciències socials: 
geografia i història). 
Aquesta proposta curricular s’inicia amb el bloc transversal de coneixement de la 
llengua. 
L’estudi del llatí ha de partir de la comparació dels textos originals i traduïts de 
diferents moments de la seva història, presentant-los amb dificultat progressiva i 
d’acord amb el treball que es vagi fent a les altres matèries lingüístiques del 
currículum, fet que ha de permetre reflexionar i facilitar la transferència 
d’aprenentatges (la intercomprensió), entre les llengües romàniques i també amb les 
altres que s’ensenyen al centre. Això es facilitarà alhora amb l’estudi de la història i 
evolució de la llengua llatina, que aporta a l’alumnat els coneixements necessaris per 



entendre l’evolució lingüística, determinar els processos de canvi fonètic i semàntic i 
il·lustrar els procediments que actuen en la formació del lèxic. 
La pràctica de la traducció constitueix una experiència de descoberta de la llengua i 
alhora d’investigació que utilitza la lògica del pensament, afavoreix la memòria i 
potencia els hàbits de disciplina en l’estudi, habilitats amb les quals es raona millor i 
s’aprèn a aprendre. 
L’estudi dels aspectes culturals i socials es farà també a partir dels aprenentatges de 
les 
matèries de ciències socials i visual i plàstica. Els textos i documents necessaris per a 
l’estudi de la matèria es poden presentar en diversos suports, incloent-hi les TIC i els 
mitjans 
audiovisuals. 
Continguts de l’àmbit lingüístic 

 Bloc transversal de coneixement de la llengua 
Fonètica i fonologia: 
Abecedari: origen i pronunciació. 
Elements de prosòdia llatina. 
Lèxic i semàntica: 
Identificació de lèxic llatí de freqüència. 
Llatinismes i locucions llatines. 
Mecanismes de formació de paraules: termes patrimonials i cultismes. 
Camps lexicosemàntics i elements grecollatins en el vocabulari. 
Relacions semàntiques. Canvis en el significat de les paraules. 
Evolució de la llengua llatina i les llengües romàniques. 
Morfologia i sintaxi: 
Categories gramaticals. 
Flexió nominal, pronominal i verbal. 
Sistema casual i les funcions sintàctiques: subjecte, predicat, complement del nom, 
complement directe, complement indirecte, complement circumstancial. 
Anàlisi morfosintàctica. 
Estructures oracionals bàsiques del llatí: oració simple, oracions coordinades i 
oracions d’infinitiu concertat. 

 Dimensió comprensió lectora 
Textos llatins: 
Estratègies de comprensió per a la traducció i la retroversió de textos senzills. 
Traducció de textos breus i senzills. 
Retroversió d’oracions simples. 
Identificació de vocabulari grecollatí: 
Elements lèxics grecollatins en les llengües actuals. 
Etimologia de les paraules i el seu ús precís. 

 Dimensió expressió escrita 
Estratègies per a la producció de textos (narratius, descriptius, expositius, 
argumentatius): l’escriptura com a procés. 

 Dimensió literària 
Lectura de textos clàssics traduïts: 
Característiques dels principals gèneres literaris a Roma. 
Influència de la literatura llatina en literatures posteriors. 

 Dimensió actitudinal i plurilingüe 
Origen comú d’algunes llengües europees i valoració de la diversitat lingüística: 
classificació i intercomprensió entre les llengües romàniques. 

 Dimensió comunicació oral 
Textos orals: 
Àmbits: vida quotidiana i vida acadèmica. 
Tipus: frases fetes i expressions senzilles. 
 



Continguts de l’àmbit social 
 Dimensió històrica 

Marc històric i cultural de la societat romana: 
Estratègies de cerca, ús de cercadors i tractament de la informació per a la construcció 
del coneixement, i selecció de fonts primàries i secundàries. Textos divulgatius. 
Referents institucionals del món romà: 
Estudi i comparació de les estructures socials. 
Estudi i comparació de la vida quotidiana: la família i l’educació. 

 Dimensió cultural i artística 
Coneixement i valoració de les manifestacions culturals i artístiques del món romà: 
Observació i interpretació del patrimoni arqueològic. 
Reconeixement de la mitologia grecoromana i la seva pervivència en la literatura, 
arts plàstiques i visuals. 
Valoració de l’herència de Roma en la cultura occidental. 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
Criteris de l’àmbit lingüístic 

 Dimensió comprensió lectora 
1. Reconèixer els llatinismes i locucions habituals d’ús llatí incorporades a les llengües 
conegudes per l’alumnat, i identificar components d’origen grecollatí en paraules del 
llenguatge quotidià i en 
el vocabulari específic de les ciències i de la tècnica, i explicar-ne el sentit etimològic. 
2. Realitzar l’anàlisi, la traducció i el comentari de textos clàssics, comparant sempre 
amb elements morfològics i sintàctics de la llengua de l’alumnat. 
3. Aplicar les regles bàsiques d’evolució fonètica a ètims llatins productius en relació 
amb les llengües romàniques, i fins i tot no romàniques; deduir les regles a partir de la 
comparació amb els termes heretats, i establir la relació semàntica entre un terme 
patrimonial i un cultisme. 

 Dimensió expressió escrita 
4. Redactar i argumentar, en treballs individuals o en grup, els coneixements adquirits 
que tinguin relació amb la cultura i la història clàssica. 
5. Conèixer els elements lèxics, morfològics i sintàctics bàsics de la llengua llatina per 
poder traduir textos breus i senzills de manera literal i produir, mitjançant retroversió, 
estructures oracionals pròpies de la llengua llatina. 
6. Construir el propi entorn personal d’aprenentatge (EPA) i fer ús dels dossiers 
personals 
d’aprenentatge o portafolis digitals per a la gestió de la informació i el progrés de 
l’aprenentatge. 

 Dimensió literària 
7. Reconèixer característiques dels gèneres a la literatura romana i la seva aportació a 
la literatura  universal. 

 Dimensió actitudinal i plurilingüe 
8. Comprendre diversos elements lingüístics de les llengües romàniques a partir 
d’elements de la llengua llatina. 

 Dimensió comunicació oral 
9. Comprendre i utilitzar frases fetes i expressions senzilles relatives a la vida 
quotidiana i a l’àmbit acadèmic. 
 
Criteris de l’àmbit social 

 Dimensió històrica 
10. Distingir i explicar les institucions públiques i privades, l’organització política i 
social, els períodes de la història de Roma. 
11. Realitzar eixos cronològics i línies de temps. 



12. Conèixer i explicar aspectes de la vida quotidiana a Roma. 
13. Identificar, contrastar i seleccionar, de fonts d’informació fiables, els coneixements 
que s’obtinguin de fonts diverses, integrant-los en un procés d’aprenentatge continu. 

 Dimensió cultural i artística 
14. Resumir els continguts de textos traduïts d’autors clàssics i moderns i identificar-ne 
aspectes culturals rellevants. 
15. Conèixer i explicar els déus, mites i herois grecollatins i establir semblances i 
diferències entre els mites i herois antics i l’actualitat. 
16. Identificar, independentment del suport material, diferents manifestacions literàries 
i artístiques que la mitologia clàssica, com a font d'inspiració, ha proporcionat al llarg 
de la història de la cultura, i reconèixer l’empremta de la romanització en el nostre 
patrimoni cultural 
 

L’AVALUACIÓ 
L’alumnat haurà d’utilitzar estratègies de comunicació de forma natural i sistemàtica. 
Aquestes habilitats seran productives (expressió oral i escrita), receptives (comprensió oral i 
escrita) i basades en la interacció. 
 
CRITERIS D´AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ:   
  
Avaluació Inicial 
Abans de cada mòdul o unitat, es faran preguntes per veure quin és el grau de motivació dels 
alumnes i del coneixement de la cultura i/o de la llengua llatina en general, ja que es tracten 
temes o aspectes gramaticals o culturals nous per a l'alumnat. 
  
Avaluacions Parcials (Trimestres) 
Aquesta matèria comuna s’imparteix al llarg de tot el curs i s’avalua trimestralment. L’avaluació 
trimestral correspon a la nota ponderada de les diferents tasques, activitats, treballs, proves i 
lectures realitzades.  
Continguts curriculars - L’alumne/a farà cinc proves. La nota de continguts curriculars serà la 
nota mitjana de quatre proves. S’eliminarà aquella que tingui la nota més baixa o aquella a què 
l’alumne/a no s’hagi pogut presentar per motius justificats. 
Treball realitzat - L’alumne/a elaborarà un dossier de notícies de premsa actuals en format 
paper relacionades amb la llengua i cultura llatines (mínim 20 notícies per trimestre) / també 
farà una exposició oral en català, castellà o anglès  sobre un tema assignat a classe / 
presentarà una carpeta de fundes amb apunts i una llibreta petita amb traduccions i exercicis / 
farà tasques via Edmodo i Moodle. 
Actitud - L’actitud haurà de ser positiva i participativa. L’alumne/a haurà de portar el material 
necessari i l’ús de llibre de text es considera obligatori. Una actitud negativa suposarà la pèrdua 
del dret als exàmens parcials, la pèrdua dels punts d’actitud i la realització de treballs 
complementaris a determinar per la professora.  
 
Avaluació final ordinària de juny 
Atès que l’avaluació d’una llengua estrangera és contínua i acumulativa, la nota de l’avaluació 
final de juny es calcula a partir de la nota de la tercera avaluació, considerant les apreciacions 
individualitzades i la progressió de l’alumne durant el curs. Per tant, l’avaluació final té en 
compte les anteriors, així com la tendència de l’alumne a pujar o baixar el seu rendiment. 
  
Avaluació final extraordinària de setembre 
La qualificació d’aquesta avaluació es farà tenint en compte el resultat global d’aquests tres 
elements: l’evolució de l’alumne durant el curs, les activitats de recuperació a l’estiu, el resultat 
de la prova extraordinària de setembre. 
  
Recuperació de matèria suspesa 
Cada avaluació parcial suspesa es recupera aprovant la següent, o bé aprovant l’avaluació final 
ordinària o extraordinària. 
  



PERCENTATGES DE PONDERACIÓ: 
La qualificació de les avaluacions parcials (Trimestres) serà la resultant de la suma dels següents percentatges: 
  
Continguts : 70 % exàmens i controls. 
 
Procediments: 20 % treballs i deures. 
  
Actitud, valors i normes: 10% interès i participació. 
    

IDIOMA 
Els idiomes a utilitzar per la professora en aquesta aula seran el català, i de manera 
puntual el castellà, altres llengües romàniques i l’anglès. 
 

ACTIVITATS: 
Si l’alumnat es comporta correctament, es faran diverses sortides a la ciutat de 
Tarragona per tal de realitzar un aprenentatge més actiu. Es procurarà que siguin 
gratuïtes o que comportin poca despesa. També són possibles sortides a Barcelona, 
Empúries o alguna altra ciutat o lloc on es desenvolupi alguna activitat que sigui 
interessant per a l’aprenentatge del llatí.  
És obligatòria la participació de l’alumnat al Festival de Teatre Grecollatí. Això suposa 
el pagament de 12 euros que donen dret a l’entrada a dues obres i els llibres 
corresponents. 
 

Llibre de text i altre material 
A classe s’utilitzarà llibre de text. Es farà servir el d’Editorial Casals que apareix a la 
imatge. Aquest llibre inclou un petit diccionari i un cd.  És imprescindible que 
l’alumne/a tingui una carpeta de fundes  similar a la de la imatge per tal que aprengui a 
ordenar el material fotocopiat que se li lliurarà a classe i les seves pròpies produccions. 
També és necessària una llibreta petita per a les traduccions i una altra per a les 
sortides. 

ISBN 978-84-218-6110-
3 
LLATÍ 4t ESO 

Dues llibretes petites Carpeta de fundes 

 

 

 

 

 

 

 
Altre material: Bolígraf blau o negre / Llapis / Goma / Retoladors / Marcadors 
fluorescents 
Xarxes socials: l’alumne/a tindrà un compte a Edmodo i un altre a Moodle. 

http://www.editorialcasals.cat/llibres-educatius/cercador/206438?etapa=3
http://www.editorialcasals.cat/llibres-educatius/cercador/206438?etapa=3
http://www.editorialcasals.cat/llibres-educatius/cercador/206438?etapa=3
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El currículum de la matèria de llatí s'adreça a l'alumnat amb una gran varietat 
d'interessos, i s'adapta a la naturalesa doble delbatxillerat, terminal i propedèutica. Les 
habilitats lingüístiques adquirides, sobretot la capacitat d'anàlisi i de treball autònom, i 
la necessitat de recerca, síntesi, integració i valoració de les informacions de caràcter 
literari, artístic, cultural i històric preparen l'alumnat per a estudis futurs, ja siguin de 
caràcter professional o universitari. 
El currículum de llatí pretén equilibrar els continguts estrictament lingüístics, els 
literaris i els culturals, i presentar una concepció del món clàssic com un tot, evitant la 
separació d'aquests coneixements. Els continguts no poden ser tractats aïlladament, 
descontextualitzats de la resta de matèries de batxillerat, 
ni tampoc com si no tinguessin cap relació amb el món i amb la realitat actual, entesa 
tant en sentit ampli com en el de la realitat més propera a l'alumnat. 
S'han de desenvolupar a partir del coneixement que els estudiants han adquirit ja de la 
primera gran civilització que va ocupar el nostre territori i que té una importància 
fonamental en la formació de la nostra manera de ser i de la nostra identitat cultural, ja 
que ens v llegar llengua, costums i una concepció del món que es coneix 
tradicionalment com a humanisme. 
 

 Competències específiques de la matèria 
Les competències que desenvolupa la matèria de llatí són tres: la competència 
lingüística, la competència artística i cultural i la competència social i ciutadana. 
Un dels vessants fonamentals de l'estudi de la matèria de llatí és la competència 
lingüística. El llatí és un bon instrument per estimular la reflexió sobre la llengua 
pròpia i, per extensió, sobre el funcionament de qualsevol sistema lingüístic, de les 
llengües ja conegudes per l'alumnat o de les que pugui arribar a conèixer, ja que la 
lectura i comprensió d'un text llatí comporta, d'una manera implícita o explícita, un 
exercici de traducció amb unes regles que impliquen la comparació d'estructures 
lingüístiques diferents i la seva comprensió conscient. Igualment, l'estudi del llatí 
serveix per reforçar el coneixement etimològic no sols de la llengua pròpia, sinó també 
d'altres llengües romàniques i, fins i tot, no romàniques. L'etimologia justifica la grafia i 
el significat de les paraules i reforça la base dels coneixements lingüístics i culturals. 
Un altre vessant de la matèria és la competència artística i cultural, atès que tota la 
cultura llatina i clàssica ha tingut i continua tenint una gran influència en el món 
occidental, la literatura, les representacions artístiques, la música, etc. 
Destaquen, sobretot, la literatura clàssica, que ha influït constantment i al llarg de totes 
les èpoques, i la mitologia, que forma part del bagatge cultural del passat i d'avui dia, 
en el teatre, en el cinema, en 
la iconografia, en la publicitat, etc. La literatura llatina mereix un tractament singular 
per dues raons. En primer lloc, perquè la lectura de les obres més importants dels 
autors llatins augmenta el cabal cultural de l'alumnat de batxillerat amb vista a 
esdevenir lectors adults ben formats o, si escau, universitaris amb una base 
imprescindible a l'hora de fer front a estudis d'humanitats o de ciències socials. En 
segon lloc, perquè la influència de la literatura llatina en la literatura i en l'art 
occidentals ha estat determinant i, per tant, el seu coneixement contribueix a 
comprendre molts aspectes del nostre entorn cultural passat i present. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0092/e4494b91-e084-4675-b25a-6f26c8ded3aa/llati.pdf


L'estudi de l'humanisme i les humanitats contribueix a desenvolupar la competència 
social i ciutadana. Ha de servir per provocar una reflexió profunda sobre l'ésser humà 
i, per tant, per propiciar una actitud de respecte i d'estima per les diverses 
manifestacions ètniques, culturals, lingüístiques, religioses i de lluita contra les 
desigualtats. El caràcter universal dels valors de la tradició 
clàssica i els fortíssims lligams amb la nostra civilització han de potenciar la 
consciència de pertinença social i comunitària i afavorir la cohesió social dins el 
respecte per la diversitat. 
 

 Contribució de la matèria a les competències generals del batxillerat 
L'estudi de la llengua llatina i de la civilització romana contribueix al desenvolupament 
de les competències del batxillerat. Cal tenir en compte que el llatí, com qualsevol altra 
llengua, és una eina 
de comunicació i, per tant, el seu estudi contribueix al reforç de la competència 
comunicativa. Per tant, 
l'estudi de la llengua llatina haurà de ser organitzat tenint present aquesta 
circumstància. La reflexió lingüística a què obliga el seu caràcter de llengua flexiva, 
des del punt de vista morfològic, sintàctic i lèxic, té un valor innegable en 
l'estructuració mental de l'alumnat i en el coneixement profund del 
funcionament de les estructures lingüístiques, bàsic per a una bona competència 
comunicativa, oral i escrita. 
La multidisciplinarietat del currículum de llatí condueix al desenvolupament de la 
competència en la gestió i el tractament de la informació i la recerca, necessària 
per generar coneixement des d'una visió integradora. L'estudi de la matèria obliga, 
doncs, a fer ús de disciplines diferents: filologia, arqueologia, història antiga, història de 
l'art, epigrafia, numismàtica, etc., i al maneig de fonts ben diverses, des de textos 
literaris antics a la visita directa fins a restes materials, en què el maneig de les TIC i 
les habilitats de localització, selecció, síntesi i elaboració de la informació esdevenen 
una eina indispensable. La capacitació tecnològica necessària per a aquest treball i la 
capacitació de localització, ús i síntesi de la informació contribueixen també al 
desenvolupament de la competència digital. 
El fet que sigui possible fer un acostament global a una llengua i civilització com la 
romana, estretament vinculada a la nostra, però al mateix temps emmarcada en un 
espai temporal tancat i acabat, fa 
possible la construcció d'un model d'anàlisi de la realitat, que afavoreix la 
competència de coneixement i interacció amb el món. Els coneixements adquirits 
propicien la comprensió integral del món actual, en els vessants social i cultural. 
L'anàlisi crítica de fets i problemes socials, la necessària consciència de la perspectiva 
històrica, l'empatia en l'aproximació a altres cultures, la consideració de la dimensió 
temporal dels processos d'evolució de les societats i dels seus productes literaris, 
tecnològics i culturals, i la valoració de diferents manifestacions culturals i artístiques 
es converteixen en indispensables. Caldrà enfocar la matèria de manera que 
contribueixi també al desenvolupament de la competència interpersonal. El treball en 
equip i les activitats que requereixen, tant habilitats dialògiques o de col·laboració 
personal com de treball autònom i autoregulat, són fonamentals. L'humanisme, la 
filosofia i la manera d'entendre la vida del món clàssic pot aportar elements per 
a la reflexió que contribueixin a la formació global de l'alumnat i al seu compromís en 
la ciutadania activa, prenent com a punt de partença per a la reflexió una civilització 
com la romana, en què la vida pública i la moral ocupaven un lloc fonamental. 
 

 Estructura dels continguts 
La matèria es desenvolupa en dos cursos. En el primer curs ofereix un acostament 
elemental a la llengua llatina i una primera aproximació a la cultura i civilització 
romana, amb una presentació general del marc històric de la civilització, 
l'organització social i política, i la vida quotidiana, i la romanització al nostre 



país. En el segon curs s'aprofundeix en els aspectes tractats en el primer curs, i 
especialment en els aspectes literaris i de transmissió i tradició. 
En cadascun dels cursos els continguts s'organitzen en quatre apartats, que obeeixen 
a necessitats epistemològiques i de classificació. En organitzar les unitats didàctiques, 
però, cal cercar una combinaci 
ó, adequada, equilibrada i integradora de lectura i interpretació de textos, d'activitats 
de morfosintaxi i de 
teoria lingüística i de coneixements culturals, ajustant, sempre que sigui possible, el 
contingut dels textos a les activitats culturals que es presentin a estudi. 
 

 Connexió amb altres matèries 
La matèria de llatí es troba, primer de tot, estretament lligada a la matèria de grec, 
amb la qual ha de compartir una bona part dels objectius i la metodologia, si bé 
cadascuna pot tractar aspectes diferencials. 
En el cas de l'alumnat que estudiï simultàniament ambdues matèries, cal que els 
centres estableixin una 
programació conjunta d'objectius i de progressió i coherència dels continguts. 
És necessari que el món clàssic, presentat en les matèries de llatí i de grec, sigui 
concebut com un tot, i no com un conjunt de parcel·les deslligades. La cultura grega va 
ser assimilada pels romans i incorporada a la seva i aquesta cultura grecollatina, 
esdevinguda clàssica, es troba en la gènesi i en la tradició del món occidental. 
Un lligam fonamental de les matèries clàssiques amb les altres matèries, en general, 
és l'origen grecollatí de la terminologia científica, tècnica i artística, l'estudi de la 
qual forma part dels blocs de continguts de les matèries de llatí i de grec. 
A més a més, l'estudi de les llengües clàssiques proporciona una visió de fets 
lingüístics, històrics i culturals que estan connectats amb les matèries següents: 
llengua i literatura i totes les matèries de literatura, filosofia i ciutadania, història 
d'Espanya, història de l'art i matemàtiques. 
 

 Consideracions sobre el desenvolupament del currículum 
Si en l'aprenentatge de tota llengua cal arribar al domini de les quatre habilitats 
bàsiques: escoltar, parlar, llegir i escriure, en l'aprenentatge de les llengües clàssiques 
cal fomentar l'habilitat de la lectura de textos originals adequats a les possibilitats de 
l'alumnat. Per assolir aquesta competència de lectura de textos originals, cal insistir en 
l'aprenentatge dels paradigmes més productius de les estructures bàsiques i del 
vocabulari d'un índex de freqüència elevat. 
L'estudi de la llengua i de la cultura s'ha de fer simultàniament i gradual, no com a 
compartiments aïllats. La pràctica de la traducció no s'ha de convertir mai en un 
exercici de desxiframent aïllat de la resta d'aprenentatges. Conèixer una llengua és 
conèixer la seva organització, el significat i la posició dels seus elements, l'arquitectura 
oracional, la concordança,les condicions de règim, etc. 
En l'apartat literari, el currículum incorpora l'estudi dels gèneres literaris, i 
l'aprofundiment en alguna obra a partir de la lectura en la llengua pròpia de l'alumne/a. 
La finalitat no consisteix únicament a adquirir coneixements literaris, sinó contribuir a 
millorar l'expressió oral i escrita, avivar el gust per la lectura, 
fer prendre consciència del fenomen literari com una manifestació cultural en la qual es 
combinen el context sociopolític amb el personal i artístic i mostrar com en l'antiguitat 
clàssica es van crear obres que han estat determinants per a la literatura posterior, 
però també per a totes les arts sense exclusió: pintura, escultura, cinema, música. La 
literatura, doncs, no s'ha de considerar d'una manera aïllada, sinó com un punt de 
trobada en connexió amb altres manifestacions plàstiques i artístiques a través del 
temps, ja sigui en la creació de mites, de tòpics, de convencions formals, etc. Amb el 
seu estudi l'alumnat pot desenvolupar i consolidar la seva sensibilitat i la capacitat de 
transferir coneixements entre diverses disciplines. 



Com que l'aprenentatge del llatí serà simultani, almenys per a una part de l'alumnat, al 
del grec i, en general, a altres matèries de caràcter lingüístic i humanístic, sembla lògic 
dur a terme activitats int 
erdisciplinàries que fomentin la capacitat de connectar i d'integrar conceptes i principis 
bàsics procedents de diversos camps, de manera que l'alumnat pugui desenvolupar 
valors i criteris ètics associats a totes les àrees del saber. 
Els nous coneixements s'han de bastir a partir dels coneixements previs que ja 
posseeix l'alumnat en el moment d'arribar al batxillerat, enfortint-los i aprofundint-los. 
Les restes romanes materials han de tenir un paper fonamental en l'entorn de 
l'alumnat, des d'Empúries i Tàrraco fins a aquelles que es puguin 
trobar en l'entorn immediat de l'alumnat. Però no únicament aquestes, sinó la gran 
varietat d'elements artístics i culturals de totes les èpoques que es troben a l'abast dels 
nois i noies. 
Els coneixements i l'ús de les TIC i les habilitats de recerca de la informació ofereixen 
una gamma molt àmplia de possibilitats. 

 L’avaluació 
L'avaluació és una pràctica fonamental en el procés d'ensenyament i aprenentatge i ha 
d'anar estretament relacionada amb els objectius de la matèria i les activitats 
formatives. L'alumnat ha de conèixer els objectius i habilitats de què serà avaluat, i 
l'avaluació ha de permetre al professorat valorar 
els aprenentatges assolits i contrastar-los amb els objectius i amb les competències 
pròpies de la matèria que es pretén desenvolupar. L'anàlisi del procés d'ensenyament i 
aprenentatge ha de ser constant. 
L'avaluació formativa ha d'avaluar les mateixes competències i coneixements que es 
treballen a l'aula i ha de permetre al professorat identificar la idoneïtat i l'adequació de 
les estratègies, i a l'alumnat els o 
bstacles del seu aprenentatge, per tal de planificar estratègies de superació. En 
general, caldrà avaluar 
especialment, pel que fa a les competències lingüístiques, les habilitats de l'alumnat en 
la interpretació dels textos clàssics per mitjà de la tècnica de la traducció. Les habilitats 
de transformació lingüística i d'anàlisi explícita que formen part del treball ordinari a 
classe, han de ser objecte d'avaluació, no 
només en exercicis puntuals amb aquesta finalitat sinó en l'observació del treball diari. 
En l'avaluació dels continguts culturals es valorarà especialment la capacitat de 
l'alumne/a per establir connexions ent 
re fets i realitzacions del món antic i la seva pervivència en el món actual. Les activitats 
han de ser sempre variades i múltiples i han de permetre l'observació per part del 
professorat des de perspectives diferents i en aspectes diversos. 
L'avaluació sumativa, a més de tenir en compte l'avaluació formativa, ha d'introduir i 
potenciar l'avaluació en l'acció i la capacitat de síntesi i de relació, o sigui l'avaluació 
de treballs a partir de supòsits 
pràctics, de petits treballs interdisciplinaris o relacionats amb l'entorn de l'alumnat, 
entès en sentit ampli. 
 
OBJECTIUS 
La matèria de llatí del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats 
següents: 
1. Assolir la competència d'interpretar, d'una manera coherent, el contingut d'un text de 
dificultat mitjana, preferentment en prosa, aplicant els coneixements morfosintàctics i 
lèxics bàsics de la llengua llatina. 
2. Reflexionar, en general, sobre els conceptes morfosintàctics i semàntics propis d'un 
sistema lingüístic i establir relacions entre àmbits lingüístics diversos. 
3. Relacionar fets lingüístics del llatí (fonètica i prosòdia, flexió nominal, pronominal i 
verbal, lèxic) amb altres de les llengües que en deriven, principalment del català, del 
castellà i de l'aranès, si s'escau. 



4. Identificar i reconèixer les principals realitzacions històriques, sociopolítiques, 
literàries i culturals del poble romà i assenyalar la seva repercussió en la història 
d'Occident, tot apreciant-les com una clau per 
interpretar realitats i esdeveniments posteriors. 
5. Extreure informació de textos llatins diversos, originals i en traducció, pertanyents 
als diferents gèneres literaris, tot distingint-ne els trets essencials. 
6. Adonar-se i valorar que la llengua i la cultura llatines han perllongat la seva 
influència en el temps i han esdevingut un model imitable per a generacions posteriors. 
7. Valorar positivament l'esperit eclèctic i pragmàtic romà com un element integrador 
de diferents corrents de pensament i actituds (ètiques i estètiques) que conformen 
l'àmbit cultural d'Occident. 
8. Obtenir informació a partir de fonts literàries i de tota mena, utilitzant amb autonomia 
i esperit crític les dades que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació 
sobre el món clàssic, interpretar-les i extreure'n conclusions. 
9. Tenir una visió humanitzada de l'entorn mitjançant el contacte amb les llengües i la 
cultura clàssiques, i reconèixer i estimar els valors dels autors antics com a font del 
pensament i de l'art del món occidental. 
 
CONTINGUTS 
La llengua llatina 

 Representació, mitjançant mapes geogràfics o conceptuals, de l'evolució de la 
llengua des de l'indoeuropeu fins al llatí, tenint en compte la influència d'altres 
llengües en la formació del llatí. 

 Identificació de les etapes, àmbits i registres del llatí fins al segle VI dC. 
 Reconeixement de les causes de la fragmentació lingüística de l'Imperi romà i 

de la formació de les llengües romàniques.  
 Identificació d'algunes lleis fonètiques senzilles i dels mecanismes d'evolució 

del llatí a les llengües romàniques a partir de la deducció de regles de derivació 
per mitjà de l'observació de canvis constants. 

 Definició dels conceptes de llatí medieval i de llatí humanístic. 
 Caracterització del llatí com a llengua flexiva. Reconeixement de les diferències 

i semblances entre l'estructura de la llengua llatina i la de les llengües 
romàniques, o altres de conegudes per l'alumnat, sobretot pel contrast entre els 
textos llatins i la seva traducció, sense oblidar l'ordre dels mots. 

 Coneixement de les nocions bàsiques de fonètica, prosòdia i grafia llatines, i 
aplicació d'aquests coneixements a la lectura i a l'evolució d'algunes paraules a 
la llengua pròpia. 

 Desenvolupament de les competències lingüístiques pròpies del coneixement 
bàsic de la morfologia nominal i pronominal. 

 Reconeixement de formes verbals personals que presenten un índex elevat de 
freqüència (present, pretèrit perfet, pretèrit imperfet i plusquamperfet) i de 
formes no personals (infinitiu i participi passat). 

 Aplicació dels coneixements bàsics de sintaxi nominal, verbal i oracional en la 
interpretació de textos llatins i en la seva transformació, si escau. 

 Identificació i interpretació de les partícules d'ús més freqüent. 
 Valoració de la funció sintàctica de cada element de la frase, tenint en compte 

les característiques morfològiques i la seva integració en sintagmes. 
Els textos llatins i la seva interpretació 

 Desenvolupament de les competències lingüístiques en la llengua pròpia per 
poder interpretar textos en llatí. 

 Lectura comprensiva de textos llatins originals, per extreure'n la informació 
principal o el sentit general del seu contingut. 

 Interpretació de textos originals, especialment en prosa, i de qualsevol època 
de la llatinitat, analitzant implícitament i explícita, si cal, els diversos elements 
que els conformen. 



 Aplicació de les tècniques de traducció i de comentari, tot valorant el contingut 
dels missatges dels textos que es treballen. 

 Aplicació de la tècnica de retroversió de textos breus. 
El lèxic llatí 

 Aprenentatge de lèxic llatí d'ús més freqüent. 
 Reconeixement de l'origen llatí del lèxic de la llengua catalana i castellana, i 

aranesa si escau, aplicant nocions d'evolució fonètica, morfològica i semàntica 
del llatí a les llengües romàniques. 

 Identificació d'expressions llatines en el registre estàndard de la llengua pròpia. 
Roma i la pervivència de la cultura clàssica 

 Localització de les principals àrees geogràfiques, límits i llocs rellevants de 
l'àmbit del món romà en les diferents èpoques d'expansió. 

 Reconeixement de les diferents etapes de la història de Roma del segle VIII aC 
al VI dC.  

 Identificació dels factors que van permetre la consolidació de la dominació 
romana i dels que van provocar la crisi posterior. Identificació dels tres 
sistemes polítics (monarquia, república i imperi) i de les causes del pas del 
sistema republicà al sistema imperial. 

 Anàlisi dels elements fonamentals de l'organització política, social i religiosa. 
 Identificació de les magistratures principals, del paper de les classes socials en 

l'evolució de Roma i de les característiques fonamentals de la religió romana. 
 Lectura i anàlisi d'alguns textos de contingut històric i reconeixement dels 

principals personatges que intervenen en la història de Roma. 
 Caracterització d'alguns aspectes de la vida quotidiana a Roma, en especial 

l'habitatge, la família i l'oci. 
 Identificació de les característiques fonamentals de la tècnica i l'art. 
 Valoració de l'esperit eclèctic, pragmàtic i integrador de cultures propi dels 

romans en el pensament, la cultura i l'art. 
 Lectura i interpretació de mapes, de plànols i d'imatges, corresponents a 

escenaris històrics, a estructures urbanes i a edificacions de caràcter públic i 
privat del món romà. 

 Valoració de la vigència d'usos i costums romans en la societat actual. 
 Anàlisi de les causes, de l'evolució i dels principals factors del procés de 

romanització a Hispània i al territori de l'actual Catalunya. Identificació i 
valoració de les principals restes materials de la presència romana. 

 
Connexió amb altres matèries 
Grec 
Una part dels continguts i objectius són comuns i paral·lels. 
Llengua i literatura, i totes les matèries de literatura 
Consciència de la importància del llatí com a llengua d'origen de la nostra llengua i de 
les llengües romàniques, i de la seva influència àdhuc en llengües no romàniques. 
Precisió en l'ús de vocabulari de caràcter científic, tècnic i artístic, gràcies a les 
activitats que fomenten l'estudi de l'etimologia. 
Reproducció acurada en la llengua pròpia dels missatges continguts en els textos que 
cal interpretar. 
Foment de la lectura d'obres literàries senceres o de fragments extensos, si es tracta 
d'obres gaire llargues. 
Valoració de la diversitat lingüística. 
Filosofia i ciutadania 
Tolerància envers les diverses maneres de pensar. 
Valoració de l'aportació del pensament filosòfic i polític en la civilització occidental. 
Història d'Espanya i història de l'art 
Reconeixement dels diversos períodes de la història de Roma, i de l'evolució de 
l'imperi romà cap a les societats medievals, origen de l'Europa actual. 



Valoració d'usos, costums i formes d'organització, i de la seva pervivència en la 
civilització occidental. 
Matemàtiques 
Representació gràfica de les seqüències temporals 
. 
 

L’AVALUACIÓ 
L’alumnat haurà d’utilitzar estratègies de comunicació de forma natural i sistemàtica. 
Aquestes habilitats seran productives (expressió oral i escrita), receptives (comprensió oral i 
escrita) i basades en la interacció. 
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ 
1. Comprendre i interpretar el contingut de textos llatins originals de dificultat adequada 
als oneixements de l'alumnat, preferentment en prosa i narratius o descriptius. 
2. Analitzar el contingut de textos en llengua llatina de manera implícita, i explícita 
quan es consideri oportú. 
3. Aplicar els coneixements morfosintàctics i lèxics en la transformació d'estructures 
gramaticals o d'unitats lingüístiques.. 
4. Descriure alguns trets històrics, socials, religiosos, d'organització política, o 
d'aspectes de la vida quotidiana que caracteritzen el món romà. Descriure factors 
característics de la tècnica i de l'art romà. 
5. Comentar el contingut de textos llargs d'autors clàssics en traducció o d'estudiosos 
del món romà, o d'imatges i representacions gràfiques, i distingir aspectes històrics o 
culturals. 
6. Reconèixer en el lèxic de les llengües romàniques conegudes per l'alumne/a 
paraules d'origen llatí i identificar canvis fonètics, morfològics, sintàctics i semàntics 
experimentats al llarg de la seva evolució. 
7. Elaborar treballs per comprendre i ampliar els coneixements sobre el món clàssic, 
aplicant les tècniques d'anàlisi, síntesi i comentari, i cercant informació en fonts 
diverses, directes o consultades per mitjà de l'ús de les TIC. 
8. Reconèixer i valorar alguns exemples de la pervivència del llegat clàssic en el 
passat i en l'actualitat 
 

CRITERIS D´AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ:   
  
Avaluació Inicial 
Abans de cada mòdul o unitat, es faran preguntes per veure quin és el grau de motivació dels 
alumnes i del coneixement de la cultura i/o de la llengua llatina en general, ja que es tracten 
temes o aspectes gramaticals o culturals nous per a l'alumnat. 
  
Avaluacions Parcials (Trimestres) 
Aquesta matèria comuna s’imparteix al llarg de tot el curs i s’avalua trimestralment. L’avaluació 
trimestral correspon a la nota ponderada de les diferents tasques, activitats, treballs, proves i 
lectures realitzades.  
Continguts curriculars - L’alumne/a farà cinc proves cada trimestre. La nota de continguts 
curriculars serà la nota mitjana de quatre proves. S’eliminarà aquella que tingui la nota més 
baixa o aquella a què l’alumne/a no s’hagi pogut presentar per motius justificats. 
Treball realitzat - L’alumne/a elaborarà un dossier de notícies de premsa actuals en format 
paper relacionades amb la llengua i cultura llatines (mínim 33 notícies per trimestre) / també 
farà una exposició oral en català, castellà o anglès  sobre un tema assignat a classe / 
presentarà una carpeta de fundes amb apunts i una llibreta petita amb traduccions i exercicis / 
farà tasques via Edmodo i Moodle. 
Actitud - L’actitud haurà de ser positiva i participativa. L’alumne/a haurà de portar el material 
necessari i l’ús de llibre de text es considera obligatori. Una actitud negativa suposarà la pèrdua 



del dret als exàmens parcials, la pèrdua dels punts d’actitud i la realització de treballs 
complementaris a determinar per la professora.  
 
Avaluació final ordinària de juny 
Atès que l’avaluació d’una llengua és generalment contínua i acumulativa, la nota de l’avaluació 
final de juny es calcularà a partir de la nota de la tercera avaluació, considerant les 
apreciacions individualitzades i la progressió de l’alumne durant el curs. Per tant, l’avaluació 
final tindrà en compte les anteriors, així com la tendència de l’alumne/a a pujar o baixar el seu 
rendiment. 
  
Avaluació final extraordinària de setembre 
La qualificació d’aquesta avaluació es farà tenint en compte el resultat global d’aquests tres 
elements: l’evolució de l’alumne/a durant el curs, les activitats de recuperació a l’estiu, el 
resultat de la prova extraordinària de setembre. 
  
Recuperació de matèria suspesa 
Cada avaluació parcial suspesa es recupera aprovant la següent, o bé aprovant l’avaluació final 
ordinària o extraordinària. 
  
PERCENTATGES DE PONDERACIÓ: 
La qualificació de les avaluacions parcials (Trimestres) serà la resultant de la suma dels següents percentatges: 
  
Continguts : 70 % exàmens i controls. 
 
Procediments: 20 % treballs i deures. 
  
Actitud, valors i normes: 10% interès i participació. 
    

IDIOMA 
Els idiomes a utilitzar per la professora en aquesta aula seran el català, i de manera 
puntual el castellà, altres llengües romàniques i l’anglès. 
 

ACTIVITATS: 
Si l’alumnat es comporta correctament, es faran diverses sortides a la ciutat de 
Tarragona per tal de realitzar un aprenentatge més actiu. Es procurarà que siguin 
gratuïtes o que comportin poca despesa. També són possibles sortides a Barcelona o 
alguna altra ciutat o lloc on es desenvolupi alguna activitat que sigui interessant per a 
l’aprenentatge del llatí, aquestes sortides comportaran despeses que aniran a càrrec 
de l’alumnat.  
És obligatòria la participació de l’alumnat al Festival de Teatre Grecollatí. Això suposa 
el pagament de 12 euros que d,onen dret a l’entrada a dues obres i els llibres 
corresponents. 
 

Llibre de text i altre material 
A classe s’utilitzarà llibre de text. Es farà servir el d’Editorial Casals que apareix a la 
imatge. Aquest llibre inclou un petit diccionari.  És imprescindible que l’alumne/a tingui 
una carpeta de fundes  similar a la de la imatge per tal que aprengui a ordenar el 
material fotocopiat que se li lliurarà a classe i les seves pròpies produccions. També és 
necessària una llibreta petita per a les traduccions i un quadern/diari per a les visites. 
  



 
 
 
 
 

 

ISBN : 978-84-218-4393-
2 

Llibreta petita + 
quadern diari 

Carpeta de fundes 

 

 

 

 
Altre material: Bolígraf blau o negre / Llapis / Goma / Retoladors / Marcadors 
fluorescents 
Xarxes socials: l’alumne/a tindrà un compte a Edmodo i un altre a Moodle. 
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El currículum de la matèria de llatí s'adreça a l'alumnat amb una gran varietat 
d'interessos, i s'adapta a la naturalesa doble del batxillerat, terminal i propedèutica. 
Les habilitats lingüístiques adquirides, sobretot la capacitat d'anàlisi i de treball 
autònom, i la necessitat de recerca, síntesi, integració i valoració de les informacions 
de caràcter literari, artístic, cultural i històric preparen l'alumnat per a estudis futurs, ja 
siguin de caràcter professional o universitari. 
El currículum de llatí pretén equilibrar els continguts estrictament lingüístics, els 
literaris i els culturals, i presentar una concepció del món clàssic com un tot, evitant la 
separació d'aquests coneixements. Els continguts no poden ser tractats aïlladament, 
descontextualitzats de la resta de matèries de batxillerat, 
ni tampoc com si no tinguessin cap relació amb el món i amb la realitat actual, entesa 
tant en sentit ampli com en el de la realitat més propera a l'alumnat. 
S'han de desenvolupar a partir del coneixement que els estudiants han adquirit ja de la 
primera gran civilització que va ocupar el nostre territori i que té una importància 
fonamental en la formació de la nostra manera de ser i de la nostra identitat cultural, ja 
que ens v llegar llengua, costums i una concepció del món que es coneix 
tradicionalment com a humanisme. 
 

 Competències específiques de la matèria 
Les competències que desenvolupa la matèria de llatí són tres: la competència 
lingüística, la competència artística i cultural i la competència social i ciutadana. 
Un dels vessants fonamentals de l'estudi de la matèria de llatí és la competència 
lingüística. El llatí és un bon instrument per estimular la reflexió sobre la llengua 
pròpia i, per extensió, sobre el funcionament de qualsevol sistema lingüístic, de les 
llengües ja conegudes per l'alumnat o de les que pugui arribar a conèixer, ja que la 
lectura i comprensió d'un text llatí comporta, d'una manera implícita o explícita, un 
exercici de traducció amb unes regles que impliquen la comparació d'estructures 
lingüístiques diferents i la seva comprensió conscient. Igualment, l'estudi del llatí 
serveix per reforçar el coneixement etimològic no sols de la llengua pròpia, sinó també 
d'altres llengües romàniques i, fins i tot, no romàniques. L'etimologia justifica la grafia i 
el significat de les paraules i reforça la base dels coneixements lingüístics i culturals. 
Un altre vessant de la matèria és la competència artística i cultural, atès que tota la 
cultura llatina i clàssica ha tingut i continua tenint una gran influència en el món 
occidental, la literatura, les representacions artístiques, la música, etc. 
Destaquen, sobretot, la literatura clàssica, que ha influït constantment i al llarg de totes 
les èpoques, i la mitologia, que forma part del bagatge cultural del passat i d'avui dia, 
en el teatre, en el cinema, en 
la iconografia, en la publicitat, etc. La literatura llatina mereix un tractament singular 
per dues raons. En primer lloc, perquè la lectura de les obres més importants dels 
autors llatins augmenta el cabal cultural de l'alumnat de batxillerat amb vista a 
esdevenir lectors adults ben formats o, si escau, universitaris amb una base 
imprescindible a l'hora de fer front a estudis d'humanitats o de ciències socials. En 
segon lloc, perquè la influència de la literatura llatina en la literatura i en l'art 
occidentals ha estat determinant i, per tant, el seu coneixement contribueix a 
comprendre molts aspectes del nostre entorn cultural passat i present. 
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L'estudi de l'humanisme i les humanitats contribueix a desenvolupar la competència 
social i ciutadana. Ha de servir per provocar una reflexió profunda sobre l'ésser humà 
i, per tant, per propiciar una actitud de respecte i d'estima per les diverses 
manifestacions ètniques, culturals, lingüístiques, religioses i de lluita contra les 
desigualtats. El caràcter universal dels valors de la tradició 
clàssica i els fortíssims lligams amb la nostra civilització han de potenciar la 
consciència de pertinença social i comunitària i afavorir la cohesió social dins el 
respecte per la diversitat. 
 

 Contribució de la matèria a les competències generals del batxillerat 
L'estudi de la llengua llatina i de la civilització romana contribueix al desenvolupament 
de les competències del batxillerat. Cal tenir en compte que el llatí, com qualsevol altra 
llengua, és una eina 
de comunicació i, per tant, el seu estudi contribueix al reforç de la competència 
comunicativa. Per tant, 
l'estudi de la llengua llatina haurà de ser organitzat tenint present aquesta 
circumstància. La reflexió lingüística a què obliga el seu caràcter de llengua flexiva, 
des del punt de vista morfològic, sintàctic i lèxic, té un valor innegable en 
l'estructuració mental de l'alumnat i en el coneixement profund del 
funcionament de les estructures lingüístiques, bàsic per a una bona competència 
comunicativa, oral i escrita. 
La multidisciplinarietat del currículum de llatí condueix al desenvolupament de la 
competència en la gestió i el tractament de la informació i la recerca, necessària 
per generar coneixement des d'una visió integradora. L'estudi de la matèria obliga, 
doncs, a fer ús de disciplines diferents: filologia, arqueologia, història antiga, història de 
l'art, epigrafia, numismàtica, etc., i al maneig de fonts ben diverses, des de textos 
literaris antics a la visita directa fins a restes materials, en què el maneig de les TIC i 
les habilitats de localització, selecció, síntesi i elaboració de la informació esdevenen 
una eina indispensable. La capacitació tecnològica necessària per a aquest treball i la 
capacitació de localització, ús i síntesi de la informació contribueixen també al 
desenvolupament de la competència digital. 
El fet que sigui possible fer un acostament global a una llengua i civilització com la 
romana, estretament vinculada a la nostra, però al mateix temps emmarcada en un 
espai temporal tancat i acabat, fa 
possible la construcció d'un model d'anàlisi de la realitat, que afavoreix la 
competència de coneixement i interacció amb el món. Els coneixements adquirits 
propicien la comprensió integral del món actual, en els vessants social i cultural. 
L'anàlisi crítica de fets i problemes socials, la necessària consciència de la perspectiva 
històrica, l'empatia en l'aproximació a altres cultures, la consideració de la dimensió 
temporal dels processos d'evolució de les societats i dels seus productes literaris, 
tecnològics i culturals, i la valoració de diferents manifestacions culturals i artístiques 
es converteixen en indispensables. Caldrà enfocar la matèria de manera que 
contribueixi també al desenvolupament de la competència interpersonal. El treball en 
equip i les activitats que requereixen, tant habilitats dialògiques o de col·laboració 
personal com de treball autònom i autoregulat, són fonamentals. L'humanisme, la 
filosofia i la manera d'entendre la vida del món clàssic pot aportar elements per 
a la reflexió que contribueixin a la formació global de l'alumnat i al seu compromís en 
la ciutadania activa, prenent com a punt de partença per a la reflexió una civilització 
com la romana, en què la vida pública i la moral ocupaven un lloc fonamental. 
 

 Estructura dels continguts 
La matèria es desenvolupa en dos cursos. En el primer curs ofereix un acostament 
elemental a la llengua llatina i una primera aproximació a la cultura i civilització 
romana, amb una presentació general del marc històric de la civilització, l'organització 
social i política, i la vida quotidiana, i la romanització al nostre país. En el segon curs 



s'aprofundeix en els aspectes tractats en el primer curs, i especialment en els 
aspectes literaris i de transmissió i tradició. 
En cadascun dels cursos els continguts s'organitzen en quatre apartats, que obeeixen 
a necessitats epistemològiques i de classificació. En organitzar les unitats didàctiques, 
però, cal cercar una combinació, adequada, equilibrada i integradora de lectura i 
interpretació de textos, d'activitats de morfosintaxi i de teoria lingüística i de 
coneixements culturals, ajustant, sempre que sigui possible, el contingut dels textos a 
les activitats culturals que es presentin a estudi. 
 

 Connexió amb altres matèries 
La matèria de llatí es troba, primer de tot, estretament lligada a la matèria de grec, 
amb la qual ha de compartir una bona part dels objectius i la metodologia, si bé 
cadascuna pot tractar aspectes diferencials. 
En el cas de l'alumnat que estudiï simultàniament ambdues matèries, cal que els 
centres estableixin una 
programació conjunta d'objectius i de progressió i coherència dels continguts. 
És necessari que el món clàssic, presentat en les matèries de llatí i de grec, sigui 
concebut com un tot, i no com un conjunt de parcel·les deslligades. La cultura grega va 
ser assimilada pels romans i incorporada a la seva i aquesta cultura grecollatina, 
esdevinguda clàssica, es troba en la gènesi i en la tradició del món occidental. 
Un lligam fonamental de les matèries clàssiques amb les altres matèries, en general, 
és l'origen grecollatí de la terminologia científica, tècnica i artística, l'estudi de la 
qual forma part dels blocs de continguts de les matèries de llatí i de grec. 
A més a més, l'estudi de les llengües clàssiques proporciona una visió de fets 
lingüístics, històrics i culturals que estan connectats amb les matèries següents: 
llengua i literatura i totes les matèries de literatura, filosofia i ciutadania, història 
d'Espanya, història de l'art i matemàtiques. 
 

 Consideracions sobre el desenvolupament del currículum 
Si en l'aprenentatge de tota llengua cal arribar al domini de les quatre habilitats 
bàsiques: escoltar, parlar, llegir i escriure, en l'aprenentatge de les llengües clàssiques 
cal fomentar l'habilitat de la lectura de textos originals adequats a les possibilitats de 
l'alumnat. Per assolir aquesta competència de lectura de textos originals, cal insistir en 
l'aprenentatge dels paradigmes més productius de les estructures bàsiques i del 
vocabulari d'un índex de freqüència elevat. 
L'estudi de la llengua i de la cultura s'ha de fer simultàniament i gradual, no com a 
compartiments aïllats. La pràctica de la traducció no s'ha de convertir mai en un 
exercici de desxiframent aïllat de la resta d'aprenentatges. Conèixer una llengua és 
conèixer la seva organització, el significat i la posició dels seus elements, l'arquitectura 
oracional, la concordança,les condicions de règim, etc. 
En l'apartat literari, el currículum incorpora l'estudi dels gèneres literaris, i 
l'aprofundiment en alguna obra a partir de la lectura en la llengua pròpia de l'alumne/a. 
La finalitat no consisteix únicament a adquirir coneixements literaris, sinó contribuir a 
millorar l'expressió oral i escrita, avivar el gust per la lectura, 
fer prendre consciència del fenomen literari com una manifestació cultural en la qual es 
combinen el context sociopolític amb el personal i artístic i mostrar com en l'antiguitat 
clàssica es van crear obres que han estat determinants per a la literatura posterior, 
però també per a totes les arts sense exclusió: pintura, escultura, cinema, música. La 
literatura, doncs, no s'ha de considerar d'una manera aïllada, sinó com un punt de 
trobada en connexió amb altres manifestacions plàstiques i artístiques a través del 
temps, ja sigui en la creació de mites, de tòpics, de convencions formals, etc. Amb el 
seu estudi l'alumnat pot desenvolupar i consolidar la seva sensibilitat i la capacitat de 
transferir coneixements entre diverses disciplines. 



Com que l'aprenentatge del llatí serà simultani, almenys per a una part de l'alumnat, al 
del grec i, en general, a altres matèries de caràcter lingüístic i humanístic, sembla lògic 
dur a terme activitats int 
erdisciplinàries que fomentin la capacitat de connectar i d'integrar conceptes i principis 
bàsics procedents de diversos camps, de manera que l'alumnat pugui desenvolupar 
valors i criteris ètics associats a totes les àrees del saber. 
Els nous coneixements s'han de bastir a partir dels coneixements previs que ja 
posseeix l'alumnat en el moment d'arribar al batxillerat, enfortint-los i aprofundint-los. 
Les restes romanes materials han de tenir un paper fonamental en l'entorn de 
l'alumnat, des d'Empúries i Tàrraco fins a aquelles que es puguin 
trobar en l'entorn immediat de l'alumnat. Però no únicament aquestes, sinó la gran 
varietat d'elements artístics i culturals de totes les èpoques que es troben a l'abast dels 
nois i noies. 
Els coneixements i l'ús de les TIC i les habilitats de recerca de la informació ofereixen 
una gamma molt àmplia de possibilitats. 
 

 L’avaluació 
L'avaluació és una pràctica fonamental en el procés d'ensenyament i aprenentatge i ha 
d'anar estretament relacionada amb els objectius de la matèria i les activitats 
formatives. L'alumnat ha de conèixer els objectius i habilitats de què serà avaluat, i 
l'avaluació ha de permetre al professorat valorar 
els aprenentatges assolits i contrastar-los amb els objectius i amb les competències 
pròpies de la matèria que es pretén desenvolupar. L'anàlisi del procés d'ensenyament i 
aprenentatge ha de ser constant. 
L'avaluació formativa ha d'avaluar les mateixes competències i coneixements que es 
treballen a l'aula i ha de permetre al professorat identificar la idoneïtat i l'adequació de 
les estratègies, i a l'alumnat els o 
bstacles del seu aprenentatge, per tal de planificar estratègies de superació. En 
general, caldrà avaluar 
especialment, pel que fa a les competències lingüístiques, les habilitats de l'alumnat en 
la interpretació dels textos clàssics per mitjà de la tècnica de la traducció. Les habilitats 
de transformació lingüística i d'anàlisi explícita que formen part del treball ordinari a 
classe, han de ser objecte d'avaluació, no 
només en exercicis puntuals amb aquesta finalitat sinó en l'observació del treball diari. 
En l'avaluació dels continguts culturals es valorarà especialment la capacitat de 
l'alumne/a per establir connexions ent 
re fets i realitzacions del món antic i la seva pervivència en el món actual. Les activitats 
han de ser sempre variades i múltiples i han de permetre l'observació per part del 
professorat des de perspectives diferents i en aspectes diversos. 
L'avaluació sumativa, a més de tenir en compte l'avaluació formativa, ha d'introduir i 
potenciar l'avaluació en l'acció i la capacitat de síntesi i de relació, o sigui l'avaluació 
de treballs a partir de supòsits 
pràctics, de petits treballs interdisciplinaris o relacionats amb l'entorn de l'alumnat, 
entès en sentit ampli. 
 
OBJECTIUS 
La matèria de llatí del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats 
següents: 
1. Assolir la competència d'interpretar, d'una manera coherent, el contingut d'un text de 
dificultat mitjana, preferentment en prosa, aplicant els coneixements morfosintàctics i 
lèxics bàsics de la llengua llatina. 
2. Reflexionar, en general, sobre els conceptes morfosintàctics i semàntics propis d'un 
sistema lingüístic i establir relacions entre àmbits lingüístics diversos. 



3. Relacionar fets lingüístics del llatí (fonètica i prosòdia, flexió nominal, pronominal i 
verbal, lèxic) amb altres de les llengües que en deriven, principalment del català, del 
castellà i de l'aranès, si s'escau. 
4. Identificar i reconèixer les principals realitzacions històriques, sociopolítiques, 
literàries i culturals del poble romà i assenyalar la seva repercussió en la història 
d'Occident, tot apreciant-les com una clau per 
interpretar realitats i esdeveniments posteriors. 
5. Extreure informació de textos llatins diversos, originals i en traducció, pertanyents 
als diferents gèneres literaris, tot distingint-ne els trets essencials. 
6. Adonar-se i valorar que la llengua i la cultura llatines han perllongat la seva 
influència en el temps i han esdevingut un model imitable per a generacions posteriors. 
7. Valorar positivament l'esperit eclèctic i pragmàtic romà com un element integrador 
de diferents corrents de pensament i actituds (ètiques i estètiques) que conformen 
l'àmbit cultural d'Occident. 
8. Obtenir informació a partir de fonts literàries i de tota mena, utilitzant amb autonomia 
i esperit crític les dades que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació 
sobre el món clàssic, interpretar-les i extreure'n conclusions. 
9. Tenir una visió humanitzada de l'entorn mitjançant el contacte amb les llengües i la 
cultura clàssiques, i reconèixer i estimar els valors dels autors antics com a font del 
pensament i de l'art del món occidental. 
 

 

 

CONTINGUTS 
La llengua llatina 
Desenvolupament de les competències lingüístiques pròpies del coneixement de la 
morfologia nominal i pronominal, repassant i ampliant la morfologia nominal i 
pronominal del curs anterior.  
Reconeixement de formes considerades irregulars que apareixen amb un elevat índex 
de freqüència. Reconeixement de formes verbals, incloses aquelles considerades 
irregulars que apareixen amb un elevat índex de freqüència.  
Aplicació dels coneixements de sintaxi nominal, verbal i oracional, inclosa la 
subordinació d'aparició més freqüent, per poder interpretar textos de dificultat mitjana, i 
realitzar transformacions, si escau. 
Valoració de l'estructura sintàctica, de l'ordre i de la coherència interna dels textos 
llatins.  
Els textos llatins i la seva interpretació  
Lectura comprensiva de textos llatins originals per extreure informació sobre el seu 
contingut, adaptada als coneixements i al bagatge acumulat per l'alumnat.  
Interpretació de textos originals en prosa o en poesia, preferentment en prosa, de 
qualsevol època de la llatinitat, analitzant implícitament i explícita, si cal, els diversos 
elements que els conformen.  Desenvolupament de la competència de consulta i 
maneig del diccionari llatí bilingüe, amb interpretació correcta dels codis que utilitza per 
proporcionar la informació i amb adquisició de criteris per a la selecció dels significats.  
Aplicació de les tècniques de traducció i de comentari de textos amb l'ajut del 
diccionari bilingüe.  
Lectura de fragments breus d'obres en llengua original, i d'obres en traducció, 
senceres o en part, i emissió d'opinions contrastades sobre la temàtica, les 
característiques del gènere literari al qual pertany l'obra i el seu entorn sociocultural. 
El lèxic llatí  
Aprofundiment en l'aprenentatge del lèxic llatí.  
Reconeixement de procediments emprats en llatí per a la composició i la derivació.  
Deducció de lleis fonètiques i regles de derivació a partir d'unes constants observades 
prèviament en el pas del llatí a les llengües romàniques. 



Identificació d'expressions llatines en el registre culte de la llengua pròpia i de l'ús i 
vigència d'aquestes expressions en textos de tota mena: literaris, publicitaris, mitjans 
de comunicació, etc., orals o escrits. 
Valoració dels factors que han permès que els mots d'origen grecollatí hagin perviscut 
i hagin esdevingut ètims de les paraules pertanyents al llenguatge tècnic, científic, 
artístic de totes les llengües de cultura. Reflexió sobre la presència d'aquests mots en 
les matèries del batxillerat.  
Roma i la pervivència de la cultura clàssica  
Reconeixement de les característiques formals dels gèneres literaris llatins: teatre, 
historiografia, oratòria, èpica, lírica i elegia. 
Valoració de la influència que han exercit en manifestacions artístiques i literàries de 
tots els temps. 
Valoració del procés de transmissió de la literatura clàssica des de l'antiguitat fins als 
nostres dies i anàlisi dels factors que han intervingut en la seva conservació i en la 
seva pèrdua.  
Identificació i valoració de referències culturals clàssiques en la literatura i l'art (pintura, 
música, escultura, arquitectura, cinema), en els mitjans de comunicació, en la 
publicitat, etc.  
Recerca en tota mena de fonts, en especial fent ús de les TIC.  
Observació directa de les restes principals de la cultura material romana i del patrimoni 
arqueològic (Tàrraco, Empúries, Bàrcino, i altres en l'entorn més immediat de 
l'alumne/a) i indirecta d'altres restes materials a Catalunya i a Hispània a través de 
qualsevol suport, especialment amb l'ús de les TIC. Valoració d'aquest patrimoni i 
respecte per l'herència clàssica.  
Valoració de la permanència del dret romà en l'ordenament jurídic actual.  
 
Connexió amb altres matèries  
Grec  
Una part dels continguts i objectius són comuns i paral·lels.  
Llengua i literatura, i totes les matèries de literatura  
Precisió en l'ús de vocabulari de caràcter científic, tècnic i artístic, gràcies a les 
activitats que fomenten l'estudi de l'etimologia.   
Reproducció acurada en la llengua pròpia dels missatges continguts en els textos que 
cal interpretar. Foment de la lectura d'obres literàries senceres o de fragments 
extensos, si es tracta d'obres gaire llargues.  
Valoració de les produccions literàries clàssiques i de la seva influència fonamental i 
pervivència en les produccions literàries de totes les èpoques fins a l'actualitat. 
Filosofia i ciutadania  
Valoració de l'aportació del pensament filosòfic i polític en la civilització occidental.  
Història d'Espanya i història de l'art. 
Valoració de les produccions artístiques i arquitectòniques i de la seva pervivència al 
llarg de totes les èpoques fins a l'actualitat.  
Defensa i cura del patrimoni històric i artístic de l'entorn proper o llunyà.  
 

L’AVALUACIÓ 
L’alumnat haurà d’utilitzar estratègies de comunicació de forma natural i sistemàtica. 
Aquestes habilitats seran productives (expressió oral i escrita), receptives 
(comprensió oral i escrita) i basades en la interacció. 
 
CRITERIS D'AVALUACIÓ  
1. Comprendre i interpretar el contingut de textos llatins de dificultat mitjana 
pertanyents a diversos gèneres literaris, preferentment en prosa, amb ajut del 
diccionari, quan sigui necessari. 



2. Analitzar el contingut de textos en llengua llatina de manera implícita, i explícita 
quan es consideri oportú.  
3. Aplicar els coneixements morfosintàctics i lèxics en la transformació d'estructures 
gramaticals o d'unitats lingüístiques. 
4. Assenyalar les característiques essencials que defineixen els gèneres literaris a 
partir de la lectura de textos llatins traduïts dels autors més importants i apreciar 
algunes semblances i diferències amb obres, personatges o tòpics que s'hi han 
inspirat. 
5. Comentar el contingut de textos en les llengües conegudes per l'alumnat, de 
representacions gràfiques, d'imatges, etc., i distingir aspectes de pervivència i tradició 
clàssica estudiats, lingüístics i/o culturals. 
6. Reconèixer en les llengües actuals conegudes per l'alumne/a expressions d'origen 
llatí i comentar-ne el significat. 
7. Explicar a través de l'observació d'unes constants el funcionament d'algunes lleis 
fonètiques que regulen el pas del llatí a les llengües romàniques i comentar 
raonadament i amb terminologia adequada la diferència entre mot patrimonial i mot 
culte a partir d'un mateix ètim llatí. 
8. Elaborar treballs per comprendre i ampliar els coneixements sobre el món clàssic, 
aplicant les tècniques d'anàlisi, síntesi i comentari, i cercant informació en fonts 
diverses, directes o consultades per mitjà de l'ús de les TIC.  
9. Reconèixer i valorar les restes materials arqueològiques dels romans i la pervivència 
del llegat clàssic en temps passats i en l'actualitat. 
 
Avaluació Inicial 
Abans de cada mòdul o unitat, es faran preguntes per veure quin és el grau de 
motivació dels alumnes i del coneixement de la cultura i/o de la llengua llatina en 
general, ja que es tracten temes o aspectes gramaticals o culturals nous per a 
l'alumnat. 
  

 
Avaluacions Parcials (Trimestres) 
Aquesta matèria comuna s’imparteix al llarg de tot el curs i s’avalua trimestralment. 
L’avaluació trimestral correspon a la nota ponderada de les diferents tasques, 
activitats, treballs, proves i lectures realitzades.  
 
Continguts curriculars - L’alumne/a farà cinc proves cada trimestre. La nota de 
continguts curriculars serà la nota mitjana de quatre proves. S’eliminarà aquella que 
tingui la nota més baixa o aquella a què l’alumne/a no s’hagi pogut presentar per 
motius justificats. 
Treball realitzat - L’alumne/a presentarà una carpeta de fundes amb apunts i una 
llibreta petita amb traduccions i exercicis / farà tasques via Edmodo i Moodle. 
Actitud - L’actitud haurà de ser positiva i participativa. L’alumne/a haurà de portar el 
material necessari i l’ús de llibre de text es considera obligatori. Una actitud negativa 
suposarà la pèrdua del dret als exàmens parcials, la pèrdua dels punts d’actitud i la 
realització de treballs complementaris a determinar per la professora.  
 
Avaluació final ordinària de maig 
Atès que l’avaluació d’una llengua és generalment contínua i acumulativa, la nota de 
l’avaluació final de juny es calcularà a partir de la nota de la tercera avaluació, 
considerant les apreciacions individualitzades i la progressió de l’alumne/a durant el 
curs. Per tant, l’avaluació final tindrà en compte les anteriors, així com la tendència de 
l’alumne/a a pujar o baixar el seu rendiment. 
  
Avaluació final extraordinària de juny 



La qualificació d’aquesta avaluació es farà tenint en compte el resultat global d’aquests 
tres elements: l’evolució de l’alumne/a durant el curs, les activitats de recuperació, el 
resultat de la prova extraordinària de juny. 
  
Recuperació de matèria suspesa 
Cada avaluació parcial suspesa es recupera aprovant la següent, o bé aprovant 
l’avaluació final ordinària o extraordinària. 
  
PERCENTATGES DE PONDERACIÓ: 
La qualificació de les avaluacions parcials (Trimestres) serà la resultant de la suma 
dels següents percentatges: 
  
Continguts : 80 % exàmens i controls. 
 
Procediments: 10 % treballs i deures. 
  
Actitud, valors i normes: 10% interès i participació. 
 
ORIENTACIONS PER A L’EXAMEN DE LLATÍ (PAU 2019) 
 
BLOC 1: La llengua llatina 
1. Característiques d’una llengua flexiva. Nocions bàsiques de fonètica i de prosòdia.  
2. Morfosintaxi nominal. Flexió del nom substantiu i del nom adjectiu. Valor sintàctic 
bàsic dels casos. Reconeixement de formes considerades irregulars que apareixen 
amb un elevat índex de freqüència. 
3. Morfosintaxi pronominal. Els pronoms anafòrics, demostratius, indefinits, 
interrogatius, personals, possessius i relatius.  
4. Morfosintaxi verbal. Formes personals actives i passives que presenten un índex 
elevat de freqüència (present i pretèrits perfet, imperfet i plusquamperfet d’indicatiu i de 
subjuntiu); formes no personals actives i passives (participis de present i de passat; 
infinitius de present i de passat); formes considerades irregulars que apareixen amb un 
elevat índex de freqüència. Construccions de participi i d’infinitiu.  
5. Sintaxi de l’oració simple. 
6. Sintaxi de l’oració complexa. Coordinació. Subordinació d’aparició més freqüent en 
llatí. Oracions de relatiu. Construccions introduïdes per les conjuncions CVM 
(temporals i temporals-causals), VT (completives, finals, consecutives) / NE 
(completives i finals) i VT NON (consecutives). 7. Preposicions i conjuncions més 
habituals.  
 
BLOC 2: Els textos llatins i la seva interpretació  
 
1. Traducció de textos originals en prosa de qualsevol època de la llatinitat, excepció 
feta dels que presenten formes amb dificultats foneticomorfològiques que poden 
dificultarne la comprensió.  
2. Anàlisi morfosintàctica dels elements que conformen el textos llatins.  
3. Ús del diccionari de llatí.  
 
BLOC 3: El lèxic llatí 
 
1. Expressions llatines dels registres estàndard i culte del català. 
 
BLOC 4: Roma i la pervivència de la cultura clàssica  
 
1. Civilització romana. 



1.1. Urbanisme (disseny, fundació i traçat de les ciutats, muralles) i obres públiques 
(aqüeductes, ponts i vies).  
1.2. L’habitatge (domus, uillae i insulae). 
1.3. El temps d’oci. Forma i funció dels edificis (teatre, amfiteatre, circ i termes) i 
activitats que s’hi desenvolupaven.  
1.4. Els temples.  
 
2. Patrimoni arqueològic.  
2.1. La presència romana a Catalunya: Barcino, Emporiae, Ilerda, Tarraco.  
2.2. La presència romana a la resta d’Hispània. Emerita Augusta. (Vegeu annex 2).  
 
3. Literatura. Principals gèneres i autors llatins.  
3.1. Poesia dramàtica: Plaute i Terenci. 
3.2. Poesia èpica: Virgili. Les Metamorfosis d’Ovidi, un poema epicodidàctic. 
3.3. Poesia lírica: Horaci.  
3.4. Poesia elegíaca: Ovidi.  
3.5. Prosa historiogràfica: Tit Livi.  
3.6. Oratòria: Ciceró.  
    
IDIOMA 
L’idioma a utilitzar per la professora en aquesta aula serà el català i de manera 
puntual el castellà, altres llengües romàniques i l’anglès. 
 
ACTIVITATS 
Si l’alumnat es comporta correctament, es faran diverses sortides a la ciutat de 
Tarragona per tal de realitzar un aprenentatge més actiu. Es procurarà que siguin 
gratuïtes o que comportin poca despesa. També són possibles sortides a Barcelona o 
alguna altra ciutat o lloc on es desenvolupi alguna activitat que sigui interessant per a 
l’aprenentatge del llatí.  
És obligatòria la participació de l’alumnat al Festival de Teatre Grecollatí. Això suposa 
el pagament de 12 euros que donen dret a l’entrada a dues obres i els llibres 
corresponents. 
 

 

Llibres de lectura obligatòria per al curs 2018/2019 
 

 TERENCI, Els germans (obra completa). Visions 
divergents sobre l’educació dels fills. 

 OVIDI, Metamorfosis (selecció) 
 Llibre I 

 1-4 Tema de l’obra. 

 5-88 Del Caos al Cosmos. 

 89-150 Les quatre edats de la humanitat. 

 313-415 Deucalió i Pirra. 

 452-567 Metamorfosi de Dafne. 

 Llibre II 

http://www.magrana.cat/els-germans_terenci_libro-OMAC410-ct.html
http://static.fnac-static.com/multimedia/Images/ES/NR/e2/1b/0b/728034/1540-6.jpg


 341-510 Narcís. 

 Llibre III 

 316-340 Tirèsias. 

 Llibre IV 

 53-166 Píram i Tisbe. 

 285-388 Hermafrodit. 

 663-789 Perseu i Andròmeda. 

 Llibre VIII 

 611-724 Filèmon i Baucis. 

 Llibre X 

 1-77 Orfeu i Eurídice. 

 Llibre XI 

 85-194 Midas. 

 Llibre XIV 

 223-319 Ulisses i Circe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Llibre de text i altre material 
A classe s’utilitzarà llibre de text. Es faran servir els d’Editorial Casals que apareixen a 
la imatge. També es farà servir un diccionari llatí/català i un apèndix gramatical.  És 
imprescindible que l’alumne/a tingui una carpeta de fundes  similar a la de la imatge 
per tal que aprengui a ordenar el material fotocopiat que se li lliurarà a classe i les 
seves pròpies produccions. També és necessària una llibreta petita per a les 
traduccions. 

ISBN : 978-84-218-4393-2 ISBN: 978-84-218-4990-3 Diccionari Llatí-Català 

 

 

 

 
Altre material: Bolígraf blau o negre / Llapis / Goma / Retoladors / Marcadors 
fluorescents 
Xarxes socials: l’alumne/a tindrà un compte a Edmodo i un altre a Moodle. 
 

 


