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ANEXO I. Abreviaturas utilizadas na Programación didáctica 

 

Competencias clave 

CAA Competencia de aprender a aprender 

CCEC Competencia en conciencia e expresións culturais 

CCL Competencia en comunicación lingüística 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía 

CSC Competencias sociais e cívicas 

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Elementos transversais 

CL Competencia lectora 

EOE Expresión oral e escrita 

TIC Tecnoloxías da información 

PVIX Prevención da violencia e igualdade de xénero 

EC Educación cívica 

Descritores das unidades didácticas 

Obx. Obxectivos 

C. Clave Competencias clave 

Cont. Contidos 

C. Aval. Criterios de avaliación 

Est. Apr. Estándares de aprendizaxe 

Mín. Mínimo esixible 

Instr. Instrumentos de avaliación 

ET Elementos transversais 

% Porcentaxe sobre a nota final 

Instrumentos de avaliación e actividades 

TInd Traballo individual 

TGr Traballo en grupo 

TAula Traballo de aula 

TCompl Tarefa complementaria 
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Expl Explicación 

PE Proba escrita 
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ANEXO II. Perfil competencial 

 

Gráfico que amosa o perfil competencial que se pretende alcanzar na materia de 

Latín I, tendo en conta as competencias clave asociadas aos distintos estándares de 

aprendizaxe 
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ANEXO III. Calendario de unidades didácticas 

2020 
L M M X V S D  L M M X V S D  L M M X V S D  L M M X V S D 

SETEMBRO  OUTUBRO  NOVEMBRO  DECEMBRO 

 1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 3       1   1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30      26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31    

                30               

 

2021 
L M M X V S D  L M M X V S D  L M M X V S D  L M M X V S D 

XANEIRO  FEBREIRO  MARZO  ABRIL 

    1 2 3  1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 

4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 

18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 

25 26 27 28 29 30 31          29 30 31      26 27 28 29 30   

                               

 
 

      

L M M X V S D  L M M X V S D     UD 8. Roma traditoribus... 

MAIO  XUÑO   UD 1. Audaces fortuna iuvat   UD 9. Birotula automataria 

     1 2   1 2 3 4 5 6   UD 2. Veni, vidi, vici   UD 10. Tandem venit amor 

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13   UD 3. Ab Urbe condita   UD 11. Ubi solitudinem faciunt... 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20   UD 4. Nosce te ipsum   UD 12. Panem et circenses 

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27   UD 5. Sit tibi terra levis   UD 13. Ars longa, vita brevis 

24 25 26 27 28 29 30  28 29 30       UD 6. Io, Saturnalia!   UD 14. Si vis pacem para bellum 

31                 UD 7. Alea iacta est   UD 15. O tempora, o mores! 
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ANEXO IV. Versión estendida das relacións entre compoñentes das unidades didácticas 

UNIDADE DIDÁCTICA 1. AUDACES FORTUNA IUVAT  

Obx. C. 
Clave 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mín. Instr. ET % 

l, p CMCCT 
CCEC 

CSC 

B1.1. Marco 
xeográfico da lingua 

B1.1. Coñecer e localizar en mapas o marco 
xeográfico da lingua latina 

LA1B1.1.1. Localiza nun mapa o marco xeográfico da lingua latina e a súa 
expansión, delimitando os seus ámbitos de influencia e colocando con precisión 

puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia 
histórica 

SI TInd CL 
EOE 

5 

g CD 

CCEC 

B2.1. Orixe da 

escritura. Sistemas de 
escritura 

B2.1. Recoñecer sistemas de escritura e 

distinguilos do alfabeto 

LA1B1.2.1. Recoñece tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a 

súa función, e describe os trazos que distinguen uns dos outros 

SI PE CL 

EOE 
TIC 

5 

g CAA 

CMCCT 

B2.2. Orixe e 

evolución do alfabeto 
latino 

B2.2. Distinguir as fases da evolución do 

alfabeto latino, desde a súa orixe ata o alfabeto 
da época clásica 

LAT1B2.2.1. Explica a orixe do alfabeto latino, e a evolución e a adaptación dos 

signos do alfabeto grego 

SI PE EOE 

TIC 

5 

CSC 

CCL 
CCEC 

B2.3. Coñecer a orixe do alfabeto nas linguas 

modernas 

LAT1B2.3.1. Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo do alfabeto 

latino, así como a súa evolución, sinala as adaptacións que se producen en cada 
unha e recoñece os tipos de alfabeto usados actualmente en Europa, en relación 
coas linguas que os emperegan 

SI PE EOE 

EC 
CL 
TIC 

5 

e CCL B2.3. Pronuncia do 
latin. Tipos 

B2.4. Coñecer e aplicar con corrección as 
normas básicas da pronuncia en latín e 
dtstinguir os seus tipos 

LAT1B2.4.1. Le con pronuncia e acentuación correctas textos latinos, identificando 
e reproducindo exemplos de diferentes tipos de pronncia.  

SI TAula CL 
EOE 

5 

d CMCCT 
CCL 

B3.1. Formantes das 
palabras. 

B3.1. Coñecer, identificar e distinguir os 
formantes das palabras 

LA1B3.1.1. Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando 
lexemas e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 

concepto de flexión e paradigma 

SI TInd EOE 10 

g CAA 
CCL 

B3.2. Tipos de 
palabras: variables e 

invariables. 

B3.2. Distinguir os tipos de palabras 
a partir do seu enunciado. 

LA1B3.2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que 
permiten identificalas e define criterios para clasificalas. 

SI TInd CL 
EOE 

10 

i, l CAA 
CCL 

CD 

B3.3. Concepto de 
declinación e 

conxugación. 

B3.3. Comprender o concepto de declinación 
e conxugación. 

LA1B3.3.1. Declina e/ou conxuga correctamente palabras propostas segundo a súa 
categoría, explicando e ilustrando con exemplos as características que diferencian 

os conceptos de declinación e conxugación 

SI TInd CL 
EOE 

10 

g, d CCL B3.4. Flexión nominal 
e pronominal: 

substantivos, 
adxectivos e 
pronomes. 

B3.4. Coñecer as declinacións, encadrar as 
palabras dentro da súa categoría e 

declinación, enuncialas e declinalas 
correctamente. 

LA1B3.4.1. Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes 
en latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 

categoría e a súa declinación. 

SI TInd (0,4)+ 
PE (0,6) 

EOE 
CL 

10 

CCL LA1B3.4.2. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente 

SI TInd (0,4) + 

PE (0,6) 

EOE 15 

d, g CAA 
CCL 

B3.5. Flexión verbal. B3.5. Coñecer as conxugacións, encadrar os 
verbos dentro da súa conxugación, enuncialos 

e conxugalos correctamente. 

LA1B3.5.1. Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu enunciado 
e describe os trazos polos que se recoñecen os modelos de flexión verbal. 

SI TInd (0,4) + 
PE (0,6) 

CL 
EOE 

10 

CCL LA1B3.5.2. Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos 
de paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 

SI TInd (0,4) + 
PE (0,6) 

CL 10 
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UNIDADE DIDÁCTICA 2. VENI, VIDI, VICI 

Obx. C. 
Clave 

Cont. C. Aval. Est. Apr. Mín. Instr. ET % 

g CD 
CAA 

B1.2. O indoeuropeo. 
Linguas indoeuropeas e 
familias lingüísticas. 

B1.2. Identificar o indoeuropeo como a lingua nai da maioría 
das linguas faladas en Europa hoxe en día. 

LA1B1.2.1. Define o indoeuropeo e recoñece as linguas 
indoeuropeas 
e as súas familias, e delimita nun mapa a zona de orixe e as 

zonas de expansión. 

SI TInd 
(0,4) + 
PE (0,6) 

CL 
EOE 
TIC 

5 

n CSC 

CCEC 

B1.3. Agrupar as linguas indoeuropeas en familias 

lingüísticas e localizalas nun mapa. 

LA1B1.3.1. Identifica as linguas que se falan actualmente en 

Europa, diferenciando pola súa orixe entre indoeuropeas e non 
indoeuropeas, 
clasifica as primeiras en familias lingüísticas e delimita nun mapa 

as zonas onde se utilizan. 

SI TInd 

(0,4) + 
PE (0,6) 

CL 

EOE 
EC 
TIC 

10 

d, g CCL B3.5. Flexión verbal. B3.5. Coñecer as conxugacións, encadrar os verbos dentro 
da súa conxugación, enuncialos e conxugalos 

correctamente. 

LA1B3.5.3. Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz 
activa e pasiva, aplicando correctamente os paradigmas 

correspondentes. 

SI TInd 
(0,4) + 

PE (0,6) 

EOE 10 

l, d CAA 
CCL 

B3.6. Analizar o funcionamento dos temas verbais latinos de 
presente e de perfecto, e recoñecer as formas dos tempos 

verbais formados a partir deles, tanto en voz activa como en 
voz pasiva. 

LA1B3.6.1. Explica o uso dos temas verbais latinos, identificando 
correctamente as formas derivadas de cada un. 

SI TInd 
(0,4) + 

PE (0,6) 

CL 
EOE 

5 

CD 
CCL 

LA1B3.6.2. Cambia de voz as formas verbais identificando e 
manexando con seguridade os formantes que expresan este 

accidente verbal. 

SI TInd 
(0,4) + 

PE (0,6) 

EOE 5 

e, d, 

p 

CCL 

CAA 

B3.8. Traducir ao galego e ao castelán as formas verbais 

latinas, e comparar os sistemas verbais. 

LA1B3.8.1. Traduce correctamente ao galego e ao castelán 

formas verbais latinas, e compara os tempos e os modos verbais 
presentes no latín cos do galego e os do castelán. 

SI TInd 

(0,4) + 
PE (0,6) 

CL 

EOE 

5 

i CMCCT 

CCL 

B4.1. Elementos da 

oración. 

B4.1. Coñecer e analizar as función das palabras na oración. LA1B4.1.1. Analiza morfoloxicamente e sintacticamente frases e 

textos de dificultade graduada, identificando correctamente as 
categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e 
explicando as funcións que realizan na oración. 

SI TInd 

(0,4) + 
PE (0,6) 

CL 

EOE 

20 

e CAA 
CCL 

B4.2. Casos latinos. B4.2. Coñecer os nomes dos casos latinos, identificar as 
principais función que realizan na oración e saber traducir os 
casos á lingua materna adecuadamente. 

LA1B4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que 
existen na flexión nominal e pronominal latina, explica as súas 
funcións dentro da oración e ilustra con exemplos a forma 

axeitada de traducilos. 

SI TInd 
(0,4) + 
PE (0,6) 

EOE 20 

g CCL B4.3. Concordancia. B4.3. Recoñecer as regras de concordancia na lingua latina 
e a súa correspondencia no galego e no castelán.. 

LA1B4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a concordancia 
latina, e redacta en lingua latina pequeñas frases, onde practica o 

seu uso. 

SI TInd 
(0,4) + 

PE (0,6) 

CL 
EOE 

10 

d CMCCT 
CCL 

B4.4. Oración simple: 
oracións atributivas e 

predicativas 

B4.4. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple. LA1B4.4.1. Compara e clasifica tipos de oracións simples, e 
identifica e explica en cada caso as súas características. 

SI TInd 
(0,4) + 

PE (0,6) 

EOE 
CL 

10 
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UNIDADE DIDÁCTICA 3. AB URBE CONDITA 

Obx. C. 
Clave 

Cont. C. Aval. Est. Apr. Mín. Instr. ET % 

g CAA 
CCL 

B3.5. Flexión verbal. B3.7. Diferenciar formas persoais e non 
persoais do verbo, e recoñecer as categorías 
gramaticais presentes en cada unha. 

LA1B3.7.1. Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, explica os 
trazos que permiten identificalas e define criterios para clasificalas. 

SI TInd 
(0,4) + 
PE (0,6) 

CL 
EOE 

10 

e, d, 
p 

CCL 
CAA 

B3.8. Traducir ao galego e ao castelán as 
formas verbais latinas, e comparar os sistemas 

verbais. 

LA1B3.8.1. Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais 
latinas, e compara os tempos e os modos verbais presentes no latín cos do 

galego e os do castelán. 

SI TInd 
(0,4) + 

PE (0,6) 

CL 
EOE 

10 

g CAA 
CCL 

B4.5. Oración composta: 
coordinación e 

subordinación. 

B4.5. Distinguir as oracións simples das 
compostas e, dentro destas últimas, as 

coordinadas das subordinadas. 

LA1B4.5.1. Distingue as oracións simples das compostas e, dentro destas 
últimas, as coordinadas das subordinadas, os seus tipos e os nexos que as 

caracterizan, e sinala exemplos que expliquen en cada caso as súas 
características. 

SI TInd 
(0,4) + 

PE (0,6) 

CL 
EOE 

20 

e CAA 

CCL 

B4.6. Construcións de 

infinitivo e de participio. 

B4.6. Coñecer as funcións das formas non 

persoais nas oracións: infinitivo e participio. 

LA1B4.6.1Identifica as función que realizan as formas non persoais (infinitivo e 

participio) dentro da oración e compara exemplos do seu uso. 

SI TInd 

(0,4) + 
PE (0,6) 

CL 

EOE 

10 

e CCL B4.7. Identificar, distinguir e traducir 

correctamente as construcións de infinitivo e 
participio máis frecuentes 

LA1B4.7.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de 

infinitivo e participio máis frecuentes, en relación con construcións análogas 
noutras linguas que coñece. 

SI TInd 

(0,4) + 
PE (0,6) 

CL 

EOE 

15 

a, i, l, 
g, p 

CCEC 
CCL 
CSC 

B5.1. Períodos da 
historia de Roma. 

B5.1. Coñecer os feitos históricos das etapas 
da historia de Roma, encadralos no seu 
período correspondente e realizar eixes 

cronolóxicos 

LA1B5.1.1. Describe o marco histórico en que xorde e se desenvolve a 
civilización romana, sinala períodos dentro del e identifica en cada un as 
conexións máis importantes que presentan con outras civilizacións 

SI PE CL 
EOE 
TIC 

5 

CSC 
CSIEE 
CCEC 

LA1B5.1.2. Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os seus trazos 
esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras 

SI PE CL 
EOE 
TIC 

5 

CAA 
CSC 

LA1B5.1.3. Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización e no 
período histórico correspondente, ponos en contexto e relaciónaos con outras 
circunstancias contemporáneas. 

SI PE CL 
EOE 
TIC 

5 

CD 
CMCCT 

LA1B5.1.4. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos 
históricos salientables, consultando diferentes fontes de información 

SI TInd 
(0,7) + 
PE (0,3) 

CL 
EOE 
TIC 

5 

CSC 
CSIEE 
CCL 

LA1B5.1.5. Describe os principais fitos históricos e os aspectos máis 
significativos da civilización latina, e analiza a súa influencia no devir histórico 
posterior. 

SI PE EOE 
TIC 
EC 

5 

a, c CSIEE 
CSC 

B5.3. Organización 
política e social de 

Roma. 

B5.4. Coñecer a organización política e social 
de Roma e recoñecer o seu mantemento 

actual. 

LA1B5.4.1. Describe os elementos que caracterizan as sucesivas formas de 
organización do sistema político romano. 

SI PE EOE 
EC 

TIC 

5 

CSIEE 
CD 

CSC 
CCL 

LA1B5.4.2. Describe a organización e a evolución da sociedade romana, 
explicando as características das clases sociais e os papeis asignados a cada 

unha, relacionando estes aspectos cos valores cívicos existentes na época e 
comparándoos cos actuais. 

SI PE CL 
EOE 

EC 
TIC 

5 
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UNIDADE DIDÁCTICA 4. NOSCE TE IPSUM 

 Obx. C. 
Clave 

Cont. C. Aval. Est. Apr. Mín. Instr. ET % 

n CCEC 
CD 

B5.4. Mitoloxía e relixión. 
Ritos funerarios. 

B5.5. Coñecer os principais deuses, 
semideuses e heroes da mitoloxía  
grecolatina. 

LA1B5.5.1. Identifica os principais deuses, semideuses e heroes 
da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os caracterizan, 
os seus atributos e o ámbito de influencia, explica a súa  

xenealoxía e establece relacións entre os deuses. 

SI TGr (0,6) + 
PE (0,4) 

CL 
EOE 
EC 

TIC 

15 

CCEC 

CD 
CCL 

LA1B5.5.2. Identifica deuses, semideuses e heroes dentro do 

imaxinario mítico, e explica os principais aspectos que diferencian 
uns dos outros. 

SI TGr (0,6) + 

PE (0,4) 

CL 

EOE 
EC 
TIC 

15 

n, h, p CCEC 
CCL 
CSC 

CSIEE 

B5.6. Coñecer os deuses, os mitos, os 
heroes e as lendas latinas prin cipais, e 
establecer semellanzas e diferenzas entre os 

mitos e os héroes antigos e os actuais. 

LA1B5.6.1. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do 
mítico e da figura do heroe na nosa cultura, analizando a  
influencia da tradición clásica neste fenómeno, sinalando as 

semellanzas e as principais diferenzas entre ambos tratamentos, 
e asociándoas a outros trazos culturais propios de cada época. 

SI TAula (0,7) 
+ PE (0,3) 

CL 
EOE 
EC 

PVIX 
TIC 

5 

CAA 

CCEC 
CCL 

LA1B5.6.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos e as 

lendas da antigüidade clásica e os pertencentes a outras culturas, 
comparando o seu tratamento na literatura ou na tradición 
relixiosa, e valorando a súa influenza na arte e na literatura 

posterior a través de exemplos. 

SI TAula (0,7) 

+ PE (0,3) 

CL 

EOE 
EC 
PVIX 

TIC 

5 

e  CCL 
CAA 

B6.1. Análise fonética, 
morfolóxica, sintáctica e 

semántica. 

B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos 
fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e 

léxicos da lingua latina para a interpretación, 
a tradución e a retroversión de textos de 
dificultade progresiva. 

LA1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, 
sintáctica e semántica de textos de dificultade graduada, para 

efectuar correctamente a súa tradución ou retroversión. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd (0,1) 

+ PE (0,6) 

CL 
EOE 

15 

d, p CAA 
CCL 

B6.2. Comparación das 
estruturas latinas coas das 
linguas propias. 

B6.2. Comparar as estruturas latinas coas 
das linguas propias 

LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender 
textos de xeito global, relacionando estruturas latinas con ou tras 
equivalentes nas linguas que coñece. que conoce. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd (0,1) 
+ PE (0,6) 

CL 
EOE 

10 

d, i CAA 
CCL 

B6.3. Iniciación ás técnicas 
de tradución. 

B6.3. Utilizar correctamente manuais e 
dicionarios, recoñecendo e analizando toda a 

información que proporcionan. 

LA1B6.3.1. Utiliza correctamente o dicionario, analizando e 
valorando correctamente a información gramatical incluída nos 

seus manuais e nas súas entradas, e localiza o significado de 
palabras que entrañen dificultade, identificando entre varias 
acepcións o sentido máis axeitado para a tradución do texto. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd (0,1) 

+ PE (0,6) 

CL 
EOE 

5 

d, e 
 

CSC 
CCEC 
CAA 

B6.4. Lectura comprensiva e 
comentario de textos latinos 
orixinais, adaptados ou 

traducidos. 
B6.5. Lectura comparada e 
comentario de textos en 

lingua latina e lingua propia. 

B6.4. Realizar a través dunha lectura 
comprensiva a análise e o comentario do 
contido e da estructura de textos latinos 

orixinais, adaptados ou traducidos. 

LA1B6.4.1. Realiza comentarios sobre os principais trazos dos 
textos seleccionados e sobre os aspectos culturais presentes 
neles, aplicando para iso os coñecementos adquiridos 

previamente nesta ou noutras materias. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd (0,4) 

CL 
EOE 
EC 

5 

CMCCT 
CCL 

LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos 
propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas 

partes. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd (0,4) 

CL 
EOE 

5 

i 
 

CCL 
 

B6.6. Produción de pequenos 
textos en lingua latina. 

B6.5. Redactar en lingua latina pequenos 
textos de produción propia. 

LA1B6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín 
sobre un tema proposto. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd (0,4) 

EOE 5 

CCL B6.6. Realizar pequenos coloquios en latín 
con frases sinxelas e de dificultade 

progresiva. 

LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun 
tema previamente acordado. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd (0,4) 

EOE 5 

e  
 

CAA 
CCL 

B7.1. Vocabulario básico 
latino: léxico transparente; 

palabras de maior frecuencia. 

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico 
latino transparente e as palabras de maior 

frecuencia. 

LA1B7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados 
partindo do contexto ou de palabras da lingua propia ou doutras 

que coñece. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd (0,1) 

+ PE (0,6) 

CL 5 

CD 
CCL 

LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de 
maior frecuencia. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd (0,1) 

+ PE (0,6) 

CL 
EOE 

5 
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UNIDADE DIDÁCTICA 5. SIT TIBI TERRA LEVIS 

Obx. C. Clave Cont. C. Aval. Est. Apr. Mín. Instr. ET % 

a, c CSIEE 

CD 
CSC 
CCL 

B5.3. Organización política e social 

de Roma. 

B5.4. Coñecer a organización política e 

social de Roma e recoñecer o seu 
mantemento actual. 

LA1B5.4.2. Describe a organización e a evolución da sociedade 

romana, explicando as características das clases sociais e os 
papeis asignados a cada unha, relacionando estes aspectos cos 
valores cívicos existentes na época e comparándoos cos actuais. 

NON TInd 

(lectura) 

CL 

EOE 
TIC 
EC 

 

20 

n  CSC 

CMCCT 
CCL 
CCEC 

B5.4. Mitoloxía e relixión. Ritos 

funerarios. 

B5.7. Coñecer e comparar coas actuais as 

características da relixiosidade e da relixión 
latinas, os cultos privados e os ritos 
funerarios. 

LA1B5.7.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos 

privados, explicando os trazos que lles son propios, e describe as 
principais características dos ritos funerarios romanos, distinguindo 
as semellanzas e as diferenzas que presentan cos de hoxe en día. 

SI TInd (0,4) + 

PE (0,6) 

CL 

EOE 
TIC 
EC 

20 

e  CCL 
CAA 

B6. B6.1. Análise fonética, 
morfolóxica, sintáctica e 
semántica.. 

B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos 
fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e 
léxicos da lingua latina para a interpretación, 

a tradución e a retroversión de textos de 
dificultade progresiva. 

LA1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, 
sintáctica e semántica de textos de dificultade graduada, para 
efectuar correctamente a súa tradución ou retroversión. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd (0,1) 
+ PE (0,6) 

CL 
EOE 

15 

d, p CAA 

CCL 

B6.2. Comparación das estruturas 

latinas coas das linguas propias. 

B6.2. Comparar as estruturas latinas coas 

das linguas propias 

LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender 

textos de xeito global, relacionando estruturas latinas con outras 
equivalentes nas linguas que coñece. 

NON TAula (0,3) 

+ TInd (0,1) 
+ PE (0,6) 

CL 

EOE 

10 

d, i CAA 

CCL 

B6.3. Iniciación ás técnicas de 

tradución. 

B6.3. Utilizar correctamente manuais e 

dicionarios, recoñecendo e analizando toda a 
información que proporcionan. 

LA1B6.3.1. Utiliza correctamente o dicionario, analizando e 

valorando correctamente a información gramatical incluída nos 
seus manuais e nas súas entradas, e localiza o significado de 
palabras que entrañen dificultade, identificando entre varias 

acepcións o sentido máis axeitado para a tradución do texto. 

NON TAula (0,3) 

+ TInd (0,1) 
+ PE (0,6) 

CL 

EOE 

5 

d, e CSC 
CCEC 

CAA 

B6.4. Lectura comprensiva e 
comentario de textos latinos 

orixinais, adaptados ou traducidos. 
 
B6.5. Lectura comparada e 

comentario de textos en lingua 
latina e lingua propia. 

B6.4. Realizar a través dunha lectura 
comprensiva a análise e o comentario do 

contido e da estructura de textos latinos 
orixinais, adaptados ou traducidos. 

LA1B6.4.1. Realiza comentarios sobre os principais trazos dos 
textos seleccionados e sobre os aspectos culturais presentes 

neles, aplicando para iso os coñecementos adquiridos previamente 
nesta ou noutras materias. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd (0,4) 

CL 
EOE 

EC 

5 

CMCCT 
CCL 

LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos 
propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas 
partes. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd (0,4) 

CL 
EOE 

5 

i CCL 
 

B6.6. Produción de pequenos 
textos en lingua latina. 

B6.5. Redactar en lingua latina pequenos 
textos de produción propia. 

LA1B6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín 
sobre un tema proposto. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd (0,4) 

EOE 5 

CCL B6.6. Realizar pequenos coloquios en latín 

con frases sinxelas e de dificultade 
progresiva. 

LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun 

tema previamente acordado. 

NON TAula (0,6) 

+ TInd (0,4) 

EOE 5 

e  CAA 

CCL 

B7.1. Vocabulario básico latino: 

léxico transparente; palabras de 
maior frecuencia. 

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico 

latino transparente e as palabras de maior 
frecuencia. 

LA1B7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados 

partindo do contexto ou de palabras da lingua propia ou doutras 
que coñece. 

NON TAula (0,3) 

+ TInd (0,1) 
+ PE (0,6) 

CL 5 

CD 
CCL 

LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de 
maior frecuencia. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd (0,1) 
+ PE (0,6) 

CL 
EOE 

5 
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UNIDADE DIDÁCTICA 6. IO, SATURNALIA! 

Obx. C. Clave Cont. C. Aval. Est. Apr. Mín. Instr. ET % 

n, p CSC 

CCEC 

B1.3. Linguas de España: linguas 

romances e non romances. 

B1.4. Coñecer as orixes das linguas faladas en 

España, clasificalas e localizalas nun mapa, e 
delimitar o marco xeográfico das linguas 
romances faladas no mundo, recoñecendo 

as súas características. 

LA1B1.4.1. Identifica as linguas que se falan en España, 

diferenciando pola súa orixe romances e non romances, 
localiza nun mapa as zonas onde se utilizan, delimita o 
marco xeográfico das linguas romances faladas no mundo 

e recoñece as súas características. 

SI TInd CL 

EOE 
EC 

10 

a, i, l, 

g, p 

CCEC 

CCL 
CSC 

B5.1. Períodos da historia de Roma. B5.1. Coñecer os feitos históricos das etapas 

da historia de Roma, encadralos no seu 
período correspondente e realizar eixes 
cronolóxicos. 

LA1B5.1.1. Describe o marco histórico en que xorde e se 

desenvolve a civilización romana, sinala períodos dentro 
del e identifica en cada un as conexións máis importantes 
que presentan con outras civilizacións 

SI PE CL 

EOE 
EC 
TIC 

5 

a, c CSIEE 
CSC 

B5.3. Organización política e social de 
Roma. 

B5.4. Coñecer a organización política e social 
de Roma e recoñecer o seu mantemento 
actual. 

LA1B5.4.1. Describe os elementos que caracterizan as 
sucesivas formas de organización do sistema político 
romano. 

SI PE CL 
EOE 
EC 

TIC 

10 

CSIEE 
CD 

CSC 
CCL 

LA1B5.4.2. Describe a organización e a evolución da 
sociedade romana, explicando as características das 

clases sociais e os papeis asignados a cada unha, 
relacionando estes aspectos cos valores cívicos existentes 
na época e comparándoos cos actuais.. 

SI PE CL 
EOE 

EC 
TIC 

15 

e  CCL 
CAA 

B6.1. Análise fonética, morfolóxica, 
sintáctica e semántica. 

B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos 
fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos 
da lingua latina para a interpretación, a 

tradución e a retroversión de textos de 
dificultade progresiva. 

LA1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise fonética, 
morfolóxica, sintáctica e semántica de textos de dificultade 
graduada, para efectuar correctamente a súa tradución ou 

retroversión. 

NO
N 

TAula (0,3) 
+ TInd (0,1) 
+ PE (0,6) 

CL 
EOE 

15 

d, p CAA 

CCL 

B6.2. Comparación das estruturas 

latinas coas das linguas propias. 

B6.2. Comparar as estruturas latinas coas das 

linguas propias 

LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para 

comprender textos de xeito global, relacionando estruturas 
latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece. 

NO

N 

TAula (0,3) 

+ TInd (0,1) 
+ PE (0,6) 

CL 

EOE 

10 

d, i CAA 
CCL 

B6.3. Iniciación ás técnicas de tradución. B6.3. Utilizar correctamente manuais e 
dicionarios, recoñecendo e analizando toda a 
información que proporcionan. 

LA1B6.3.1. Utiliza correctamente o dicionario, analizando e 
valorando correctamente a información gramatical incluída 
nos seus manuais e nas súas entradas, e localiza o 

significado de palabras que entrañen dificultade, 
identificando entre varias acepcións o sentido máis 
axeitado para a tradución do texto. 

NO
N 

TAula (0,3) 
+ TInd (0,1) 
+ PE (0,6) 

CL 
EOE 

5 

d, e CSC 
CCEC 
CAA 

B6.4. Lectura comprensiva e comentario 
de textos latinos orixinais, adaptados ou 
traducidos. 

B6.5. Lectura comparada e comentario 
de textos en lingua latina e lingua propia. 

B6.4. Realizar a través dunha lectura 
comprensiva a análise e o comentario do 
contido e da estructura de textos latinos 

orixinais, adaptados ou traducidos. 

LA1B6.4.1. Realiza comentarios sobre os principais trazos 
dos textos seleccionados e sobre os aspectos culturais 
presentes neles, aplicando para iso os coñecementos 

adquiridos previamente nesta ou noutras materias. 

NO
N 

TAula (0,6) 
+ TInd (0,4) 

CL 
EOE 
EC 

5 

CMCCT 
CCL 

LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos 
textos propostos, localizando o tema principal e 

distinguindo as súas partes. 

NO
N 

TAula (0,6) 
+ TInd (0,4) 

CL 
EOE 

5 

i CCL 
 

B6.6. Produción de pequenos textos en 
lingua latina. 

B6.5. Redactar en lingua latina pequenos 
textos de produción propia. 

LA1B6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en 
latín sobre un tema proposto. 

NO
N 

TAula (0,6) 
+ TInd (0,4) 

EOE 5 

CCL B6.6. Realizar pequenos coloquios en latín con 
frases sinxelas e de dificultade progresiva. 

LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base 
dun tema previamente acordado. 

NO
N 

TAula (0,6) 
+ TInd (0,4) 

EOE 5 

e  CAA 
CCL 

B7.1. Vocabulario básico latino: léxico 
transparente; palabras de maior 
frecuencia. 

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico 
latino transparente e as palabras de maior 
frecuencia. 

LA1B7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non 
estudados partindo do contexto ou de palabras da lingua 
propia ou doutras que coñece. 

NO
N 

TAula (0,3) 
+ TInd (0,1) 
+ PE (0,6) 

CL 5 

CD 
CCL 

LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e 
de maior frecuencia. 

NO
N 

TAula (0,3) 
+ TInd (0,1) 
+ PE (0,6) 

CL 
EOE 

5 
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UNIDADE DIDÁCTICA 7. ALEA IACTA EST 

Obx. C.Clave Cont. C. Aval. Est. Apr. Mín. Instr. ET % 

a, i, l, 

g, p 

CCEC 

CCL 
CSC 

B5.1. Períodos da historia 

de Roma. 

B5.1. Coñecer os feitos históricos das etapas da 

historia de Roma, encadralos no seu período 
correspondente e realizar eixes cronolóxicos. 

LA1B5.1.1. Describe o marco histórico en que xorde e se desenvolve a 

civilización romana, sinala períodos dentro del e identifica en cada un as 
conexión máis importantes que presentan con outras civilizacións 

SI PE CL 

EOE 
EC 

5 

CSC 
CSIEE 
CCEC 

LA1B5.1.2. Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os seus 
trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a 
outras. 

SI PE CL 
EOE 
EC 

5 

CAA 
CSC 

LA1B5.1.3. Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización 
e no período histórico correspondente, ponos en contexto e relaciónaos 
con outras circunstancias contemporáneas. 

SI TInd (0,5) 
+ PE (0,5) 

CL 
EOE 
EC 

10 

CD 
CMCCT 

LA1B5.1.4. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan 
fitos históricos salientables, consultando diferentes fontes de información 

SI TInd CL 
EOE 

5 

CSC 

CSIEE 
CCL 

LA1B5.1.5. Describe os principais fitos históricos e os aspectos máis 

significativos da civilización latina, e analiza a súa influencia no devir 
histórico posterior. 

SI PE CL 

EOE 
EC 

10 

a, c CSIEE 
CSC 

B5.3. Organización política e 
social de Roma. 

B5.4. Coñecer a organización política e social de 
Roma e recoñecer o seu mantemento actual. 

LA1B5.4.1. Describe os elementos que caracterizan as sucesivas formas 
de organización do sistema político romano. 

SI PE EOE 
EC 

5 

e  CCL 

CAA 

B6.1. Análise fonética, 

morfolóxica, sintáctica e 
semántica. 

B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos 

fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos da 
lingua latina para a interpretación, a tradución e a 
retroversión de textos de dificultade progresiva. 

LA1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, 

sintáctica e semántica de textos de dificultade graduada, para efectuar 
correctamente a súa tradución ou retroversión. 

NON TAula (0,3) 

+ TInd 
(0,1) + PE 
(0,6) 

CL 

EOE 

15 

d, p CAA 
CCL 

B6.2. Comparación das 
estruturas latinas coas das 
linguas propias. 

B6.2. Comparar as estruturas latinas coas das 
linguas propias. 

LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 
xeito global, relacionando estruturas latinas con ou tras equivalentes nas 
linguas que coñece. 

que conoce. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd 
(0,1) + PE 

(0,6) 

CL 
EOE 

10 

d, i CAA 
CCL 

B6.3. Iniciación ás técnicas 
de tradución. 

B6.3. Utilizar correctamente manuais e 
dicionarios, recoñecendo e analizando toda a 

información que proporcionan. 

LA1B6.3.1. Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando 
correctamente a información gramatical incluída nos seus manuais e nas 

súas entradas, e localiza o significado de palabras que entrañen 
dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis axeitado 
para a tradución do texto. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd 

(0,1) + PE 
(0,6) 

CL 
EOE 

5 

d, e CSC 
CCEC 
CAA 

B6.4. Lectura comprensiva e 
comentario de textos latinos 
orixinais, adaptados ou 

traducidos. 
B6.5. Lectura comparada e 
comentario de textos en 

lingua latina e lingua propia. 

B6.4. Realizar a través dunha lectura 
comprensiva a análise e o comentario do contido 
e da estructura de textos latinos orixinais, 

adaptados ou traducidos. 

LA1B6.4.1. Realiza comentarios sobre os principais trazos dos textos 
seleccionados e sobre os aspectos culturais presentes neles, aplicando 
para iso os coñecementos adquiridos previamente nesta ou noutras 

materias. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd 
(0,4) 

CL 
EOE 
EC 

5 

CMCCT 

CCL 

LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos 

propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

NON TAula (0,6) 

+ TInd 
(0,4) 

CL 

EOE 

5 

i CCL 

 

B6.6. Produción de 

pequenos textos en lingua 
latina. 

B6.5. Redactar en lingua latina pequenos textos 

de produción propia. 

LA1B6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un 

tema proposto. 

NON TAula (0,6) 

+ TInd 
(0,4) 

EOE 5 

CCL B6.6. Realizar pequenos coloquios en latín con 

frases sinxelas e de dificultade progresiva. 

LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema 

previamente acordado. 

NON TAula (0,6) 

+ TInd 
(0,4) 

EOE 5 

e  CAA 

CCL 

B7.1. Vocabulario básico 

latino: léxico transparente; 
palabras de mayor  
frecuencia. 

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico 

latino transparente e as palabras de maior 
frecuencia. 

LA1B7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados 

partindo do contexto ou de palabras da lingua propia ou doutras que 
coñece. 

NON TAula (0,3) 

+ TInd 
(0,1) + PE 
(0,6) 

CL 5 

CD 
CCL 

LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior 
frecuencia. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd 

(0,1) + PE 
(0,6) 

CL 
EOE 

5 
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UNIDADE DIDÁCTICA 8. ROMA TRADITORIBUS NON PRAEMIAT 

Obx. C. 
Clave 

Cont. C. Aval. Est. Apr. Mín. Instr. ET % 

h, a, 
p 

CMCCT 
CCL 
CSC 

CCEE 

B5.2. Romanización de 
Hispania e da Gallaecia. 

B5.2. Coñecer os feitos históricos principais da 
romanización de Hispania e da Gallaecia, e 
realizar eixes cronolóxicos. 

LA1B5.2.1. Explica a romanización de Hispania e da Gallaecia, 
describe as súas causas e delimita as súas fases. 

SI PE CL 
EOE 
EC 

15 

CSC 

CD 
CCL 

LA1B5.2.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos 

fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Hispania 
e da Gallaecia, e sinala a súa influencia na historia posterior. 

SI PE EOE 

EC 

15 

n, p CAA 

CMCCT 
CD 
CCEC 

B5.3. Recoñecer as pegadas da romanización 

nos principais depósitos arqueolóxicos e 
museos. 

LA1B5.3.1. Identifica e sinala nun mapa os restos arqueolóxicos 

máis salientables da romanización de Hispania e da Gallaecia, e 
descobre e relaciona as pezas arqueolóxicas romanas dos museos 
cos coñecementos adquiridos. 

SI TInd (0,3) 

+ TGr (0,7) 

EOE 10 

e  CCL 
CAA 

B6.1. Análise fonética, 
morfolóxica, sintáctica e 
semántica. 

B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos 
fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos 
da lingua latina para a interpretación, a tradución 

e a retroversión de textos de dificultade 
progresiva. 

LA1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, 
sintáctica e semántica de textos de dificultade graduada, para efectuar 
correctamente a súa tradución ou retroversión. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd 
(0,1) + PE 

(0,6) 

CL 
EOE 

15 

d, p CAA 

CCL 

B6.2. Comparación das 

estruturas latinas coas das 
linguas propias. 

B6.2. Comparar as estruturas latinas coas das 

linguas propias 

LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 

xeito global, relacionando estruturas latinas con ou tras equivalentes nas 
linguas que coñece. 
que conoce. 

NON TAula (0,3) 

+ TInd 
(0,1) + PE 
(0,6) 

CL 

EOE 

10 

d, i CAA 
CCL 

B6.3. Iniciación ás técnicas 
de tradución. 

B6.3. Utilizar correctamente manuais e 
dicionarios, recoñecendo e analizando toda a 
información que proporcionan. 

LA1B6.3.1. Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando 
correctamente a información gramatical incluída nos seus manuais e nas 
súas entradas, e localiza o significado de palabras que entrañen 

dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis axeitado 
para a tradución do texto. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd 
(0,1) + PE 

(0,6) 

CL 
EOE 

5 

d, e CSC 
CCEC 
CAA 

B6.4. Lectura comprensiva e 
comentario de textos latinos 
orixinais, adaptados ou 

traducidos. 
B6.5. Lectura comparada e 
comentario de textos en 

lingua latina e lingua propia. 

B6.4. Realizar a través dunha lectura 
comprensiva a análise e o comentario do contido 
e da estructura de textos latinos orixinais, 

adaptados ou traducidos. 

LA1B6.4.1. Realiza comentarios sobre os principais trazos dos textos 
seleccionados e sobre os aspectos culturais presentes neles, aplicando 
para iso os coñecementos adquiridos previamente nesta ou noutras 

materias. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd 
(0,4) 

CL 
EOE 
EC 

5 

CMCCT 
CCL 

LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos 
propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd 

(0,4) 

CL 
EOE 

5 

i CCL 
 

B6.6. Produción de pequenos 
textos en lingua latina. 

B6.5. Redactar en lingua latina pequenos textos 
de produción propia. 

LA1B6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre 
un tema proposto. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd 

(0,4) 

EOE 5 

CCL B6.6. Realizar pequenos coloquios en latín con 
frases sinxelas e de dificultade progresiva. 

LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema 
previamente acordado. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd 

(0,4) 

EOE 5 

e  CAA 

CCL 

B7.1. Vocabulario básico 

latino: léxico transparente; 
palabras de maior frecuencia. 

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico 

latino transparente e as palabras de maior 
frecuencia. 

LA1B7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados 

partindo do contexto ou de palabras da lingua propia ou doutras que 
coñece. 

NON TAula (0,3) 

+ TInd 
(0,1) + PE 
(0,6) 

CL 5 

CD 
CCL 

LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior 
frecuencia. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd 
(0,1) + PE 

(0,6) 

CL 
EOE 

5 
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UNIDADE DIDÁCTICA 9. BIROTULA AUTOMATARIA 

Obx. C. 
Clave 

Cont. C. Aval. Est. Apr. Mín. Instr. ET % 

d, g, 
p, h 

CCL 
CAA 
CMCCT 

B1.4. Orixe, evolución e 
etapas do latín. Palabras 
patrimoniais, cultismos 

e semicultismos. 

B1.5. Distinguir as principais etapas na 
evolución do latín e recoñecer e identificar 
palabras patrimoniais, cultismos e 

semicultismos. 

LA1B1.5.1. Distingue e delimita as etapas do latín, recoñece e 
distingue a partir do étimo latino cultismos, semicultismos e termos 
patrimoniais, e explica as evolucións que se producen nun caso e no 

outro. 

SI TInd + PE CL 
EOE 

10 

CCL LA1B1.5.2. Coñece exemplos de termos latinos que deron orixe tanto a 

unha palabra patrimonial como a un cultismo, e sinala as diferenzas de 
uso e significado entre ambos. 

SI TInd + PE EOE 10 

CMCCT 

CD 
CCEC 

LA1B1.5.3. Demostra a presenza do latín no século XXI en campos 

como a ciencia, a cultura, a publicidade, os medios de comunicación, 
internet e as redes sociais. 

SI TInd CL 

EC 

10 

a, c CSIEE 

CD 
CSC 
CCL 

B5.3. Organización política e 

social de Roma. 

B5.4. Coñecer a organización política e social 

de Roma e recoñecer o seu mantemento actual. 

LA1B5.4.2. Describe a organización e a evolución da sociedade 

romana, explicando as características das clases sociais e os papeis 
asignados a cada unha, relacionando estes aspectos cos valores 
cívicos existentes na época e comparándoos cos actuais. 

NON TInd 

(lectura) 

CL 

EOE 
EC 
TIC 

10 

e  CCL 
CAA 

B6.1. Análise fonética, 
morfolóxica, sintáctica e 
semántica. 

B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos 
fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos 
da lingua latina para a interpretación, a 

tradución e a retroversión de textos de 
dificultade progresiva. 

LA1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, 
sintáctica e semántica de textos de dificultade graduada, para efectuar 
correctamente a súa tradución ou retroversión. 

NON TAula (0,3) + 
TInd (0,1) + 
PE (0,6) 

CL 
EOE 

15 

d, p CAA 
CCL 

B6.2. Comparación das 
estruturas latinas coas das 
linguas propias. 

B6.2. Comparar as estruturas latinas coas das 
linguas propias 

LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos 
de xeito global, relacionando estruturas latinas con outras equivalentes 
nas linguas que coñece. 

NON TAula (0,3) + 
TInd (0,1) + 
PE (0,6) 

CL 
EOE 

10 

d, i CAA 
CCL 

B6.3. Iniciación ás técnicas 
de tradución. 

B6.3. Utilizar correctamente manuais e 
dicionarios, recoñecendo e analizando toda a 
información que proporcionan. 

LA1B6.3.1. Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando 
correctamente a información gramatical incluída nos seus manuais e 
nas súas entradas, e localiza o significado de palabras que entrañen 

dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis axeitado 
para a tradución do texto. 

NON TAula (0,3) + 
TInd (0,1) + 
PE (0,6) 

CL 
EOE 

5 

d, e CSC 

CCEC 
CAA 

B6.4. Lectura comprensiva e 

comentario de textos latinos 
orixinais, adaptados ou 
traducidos. 

B6.5. Lectura comparada e 
comentario de textos en 
lingua latina e lingua propia. 

B6.4. Realizar a través dunha lectura 

comprensiva a análise e o comentario do 
contido e da estructura de textos latinos 
orixinais, adaptados ou traducidos. 

LA1B6.4.1. Realiza comentarios sobre os principais trazos dos textos 

seleccionados e sobre os aspectos culturais presentes neles, aplicando 
para iso os coñecementos adquiridos previamente nesta ou noutras 
materias. 

NON TAula (0,6) + 

TInd (0,4) 

CL 

EOE 
EC 

5 

CMCCT 
CCL 

LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos 
propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

NON TAula (0,6) + 
TInd (0,4) 

CL 
EOE 

5 

i CCL 
 

B6.6. Produción de pequenos 
textos en lingua latina. 

B6.5. Redactar en lingua latina pequenos textos 
de produción propia. 

LA1B6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre 
un tema proposto. 

NON TAula (0,6) + 
TInd (0,4) 

EOE 5 

CCL B6.6. Realizar pequenos coloquios en latín con 

frases sinxelas e de dificultade progresiva. 

LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema 

previamente acordado. 

NON TAula (0,6) + 

TInd (0,4) 

EOE 5 

e  CAA 

CCL 

B7.1. Vocabulario básico 

latino: léxico transparente; 
palabras de maior frecuencia. 

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico 

latino transparente e as palabras de maior 
frecuencia. 

LA1B7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados 

partindo do contexto ou de palabras da lingua propia ou doutras que 
coñece. 

NON TAula (0,3) + 

TInd (0,1) + 
PE (0,6) 

CL 5 

CD 

CCL 

LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior 

frecuencia. 

NON TAula (0,3) + 

TInd (0,1) + 
PE (0,6) 

CL 

EOE 

5 
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UNIDADE DIDÁCTICA 10. TANDEM VENIT AMOR… 

Obx. C. 
Clave 

Cont. C. Aval. Est. Apr. Mín. Instr. TE % 

i, d, 
p 

CD 
CSC 
CMCCT 

B5.6. Obras públicas e 
urbanismo. 

B5.9. Identificar os trazos máis destacados das 
edificacións públicas e do urbanismo romano, e 
sinalar a súa presenza dentro do patrimonio 

histórico de España e Europa. 

LA1B5.9.1. Describe as características, os principais elementos e a 
función das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con 
exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa 

influencia en modelos urbanísticos posteriores 

SI TInd + PE CL 
EOE 
EC 

20 

CMCCT 

CD 
CAA 

LA1B5.9.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións 

públicas romanas que forman parte do patrimonio español e europeo, 
identificando a partir de elementos concretos o seu estilo e a cronoloxía 
aproximada. 

SI TInd + PE EOE 

EC 

10 

g, e CCL B7.4. Locucións latinas de 
uso actual. 

B7.5. Coñecer o significado das principais 
locucións latinas de uso actual e saber 
empregalas nun contexto axeitado. 

LA1B7.5.1. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso 
actual e sabe empregalas no seu contexto adecuado cando se expresa 
na súa propia lingua. 

SI TInd CL 
EOE 

10 

e  CCL 
CAA 

B6.1. Análise fonética, 
morfolóxica, sintáctica e 
semántica. 

B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos 
fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos 
da lingua latina para a interpretación, a tradución 

e a retroversión de textos de dificultade 
progresiva. 

LA1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, 
sintáctica e semántica de textos de dificultade graduada, para efectuar 
correctamente a súa tradución ou retroversión. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd 
(0,1) + PE 

(0,6) 

CL 
EOE 

15 

d, p CAA 

CCL 

B6.2. Comparación das 

estruturas latinas coas das 
linguas propias. 

B6.2. Comparar as estruturas latinas coas das 

linguas propias 

LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 

xeito global, relacionando estruturas latinas con ou tras equivalentes nas 
linguas que coñece. 
que conoce. 

NON TAula (0,3) 

+ TInd 
(0,1) + PE 
(0,6) 

CL 

EOE 

10 

d, i CAA 
CCL 

B6.3. Iniciación ás técnicas 
de tradución. 

B6.3. Utilizar correctamente manuais e 
dicionarios, recoñecendo e analizando toda a 
información que proporcionan. 

LA1B6.3.1. Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando 
correctamente a información gramatical incluída nos seus manuais e nas 
súas entradas, e localiza o significado de palabras que entrañen 

dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis axeitado 
para a tradución do texto. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd 
(0,1) + PE 

(0,6) 

CL 
EOE 

5 

d, e CSC 
CCEC 
CAA 

B6.4. Lectura comprensiva e 
comentario de textos latinos 
orixinais, adaptados ou 

traducidos. 
B6.5. Lectura comparada e 
comentario de textos en 

lingua latina e lingua propia. 

B6.4. Realizar a través dunha lectura 
comprensiva a análise e o comentario do contido 
e da estructura de textos latinos orixinais, 

adaptados ou traducidos. 

LA1B6.4.1. Realiza comentarios sobre os principais trazos dos textos 
seleccionados e sobre os aspectos culturais presentes neles, aplicando 
para iso os coñecementos adquiridos previamente nesta ou noutras 

materias. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd 
(0,4) 

CL 
EOE 
EC 

5 

CMCCT 
CCL 

LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos 
propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd 

(0,4) 

CL 
EOE 

5 

i CCL 
 

B6.6. Produción de 
pequenos textos en lingua 

latina. 

B6.5. Redactar en lingua latina pequenos textos 
de produción propia. 

LA1B6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un 
tema proposto. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd 

(0,4) 

EOE 5 

CCL B6.6. Realizar pequenos coloquios en latín con 
frases sinxelas e de dificultade progresiva. 

LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema 
previamente acordado. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd 

(0,4) 

EOE 5 

e  CAA 

CCL 

B7.1. Vocabulario básico 

latino: léxico transparente; 
palabras de maior 
frecuencia. 

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico 

latino transparente e as palabras de maior 
frecuencia. 

LA1B7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados 

partindo do contexto ou de palabras da lingua propia ou doutras que 
coñece. 

NON TAula (0,3) 

+ TInd 
(0,1) + PE 
(0,6) 

CL 5 

CD 
CCL 

LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior 
frecuencia. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd 
(0,1) + PE 

(0,6) 

CL 
EOE 

5 
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UNIDADE DIDÁCTICA 11. UBI SOLITUDINEM FACIUNT, PACEM APPELLANT 

Obx. C. 
Clave 

Cont. C. Aval. Est. Apr. Mín. Instr. ET % 

a, i, l, 
g, p 

CCEC 
CCL 
CSC 

B5.1. Períodos da historia 
de Roma. 

B5.1. Coñecer os feitos históricos das etapas da 
historia de Roma, encadralos no seu período 
correspondente e realizar eixes cronolóxicos. 

LA1B5.1.1. Describe o marco histórico en que xorde e se desenvolve a 
civilización romana, sinala períodos dentro del e identifica en cada un as 
conexión máis importantes que presentan con outras civilizacións 

SI PE (0,5) + 
TInd (0,5) 

CL 
EOE 
EC 

5 

CSC 
CSIEE 

CCEC 

LA1B5.1.2. Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os seus 
trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a 

outras. 

SI PE CL 
EOE 

EC 

2,5 

CAA 
CSC 

LA1B5.1.3. Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización 
e no período histórico correspondente, ponos en contexto e relaciónaos 

con outras circunstancias contemporáneas. 

SI PE CL 
EOE 

EC 

10 

CD 
CMCCT 

LA1B5.1.4. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan 
fitos históricos salientables, consultando diferentes fontes de información 

SI TInd CL 
EOE 

2,5 

CSC 
CSIEE 
CCL 

LA1B5.1.5. Describe os principais fitos históricos e os aspectos máis 
significativos da civilización latina, e analiza a súa influencia no devir 
histórico posterior. 

SI PE CL 
EOE 
EC 

5 

a, c CSIEE 
CSC 

B5.3. Organización política 
e social de Roma. 

B5.4. Coñecer a organización política e social de 
Roma e recoñecer o seu mantemento actual. 

LA1B5.4.1. Describe os elementos que caracterizan as sucesivas 
formas de organización do sistema político romano. 

SI PE CL 
EOE 

EC 

5 

CSIEE 
CD 

CSC 
CCL 

LA1B5.4.2. Describe a organización e a evolución da sociedade romana, 
explicando as características das clases sociais e os papeis asignados a 

cada unha, relacionando estes aspectos cos valores cívicos existentes 
na época e comparándoos cos actuais.. 

SI PE CL 
EOE 

EC 

5 

g, e CCL B7.4. Locucións latinas de 

uso actual. 

B7.5. Coñecer o significado das principais 

locucións latinas de uso actual e saber 
empregalas nun contexto axeitado. 

LA1B7.5.1. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso 

actual e sabe empregalas no seu contexto adecuado cando se expresa 
na súa propia lingua. 

SI TInd CL 

EOE 

5 

e  CCL 

CAA 

B6.1. Análise fonética, 

morfolóxica, sintáctica e 
semántica. 

B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos 

fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos 
da lingua latina para a interpretación, a tradución 
e a retroversión de textos de dificultade 

progresiva. 

LA1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, 

sintáctica e semántica de textos de dificultade graduada, para efectuar 
correctamente a súa tradución ou retroversión. 

NON TAula (0,3) 

+ TInd 
(0,1) + PE 
(0,6) 

CL 

EOE 

15 

d, p CAA 
CCL 

B6.2. Comparación das 
estruturas latinas coas das 

linguas propias. 

B6.2. Comparar as estruturas latinas coas das 
linguas propias. 

LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 
xeito global, relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas 

linguas que coñece. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd 

(0,1) + PE 
(0,6) 

CL 
EOE 

10 

d, i CAA 
CCL 

B6.3. Iniciación ás técnicas 
de tradución. 

B6.3. Utilizar correctamente manuales 
y diccionarios, reconociendo 
y analizando toda la información 

que proporcionan 

LA1B6.3.1. Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando 
correctamente a información gramatical incluída nos seus manuais e nas 
súas entradas, e localiza o significado de palabras que entrañen 

dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis axeitado 
para a tradución do texto. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd 
(0,1) + PE 

(0,6) 

CL 
EOE 

5 

d, e CSC 

CCEC 
CAA 

B6.4. Lectura comprensiva e 

comentario de textos latinos 
orixinais, adaptados ou 
traducidos. 

B6.5. Lectura comparada e 
comentario de textos en 
lingua latina e lingua propia. 

B6.4. Realizar a través de una 

lectura comprensiva el análisis y el 
comentario del contenido y de la 
estructura de textos latinos originales, 

adaptados o traducidos 

LA1B6.4.1. Realiza comentarios sobre os principais trazos dos textos 

seleccionados e sobre os aspectos culturais presentes neles, aplicando 
para iso os coñecementos adquiridos previamente nesta ou noutras 
materias. 

NON TAula (0,6) 

+ TInd 
(0,4) 

CL 

EOE 
EC 

5 

CMCCT 
CCL 

LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos 
propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd 
(0,4) 

CL 
EOE 

5 

i CCL 
 

B6.6. Produción de 
pequenos textos en lingua 
latina. 

B6.5. Redactar en lingua latina pequenos textos 
de produción propia. 

LA1B6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre 
un tema proposto. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd 
(0,4) 

EOE 5 
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CCL B6.6. Realizar pequenos coloquios en latín con 
frases sinxelas e de dificultade progresiva. 

LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema 
previamente acordado. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd 

(0,4) 

EOE 5 

e  CAA 
CCL 

B7.1. Vocabulario básico 
latino: léxico transparente; 

palabras de maior 
frecuencia. 

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico 
latino transparente e as palabras de maior 

frecuencia. 

LA1B7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados 
partindo do contexto ou de palabras da lingua propia ou doutras que 

coñece. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd 

(0,1) + PE 
(0,6) 

CL 5 

CD 
CCL 

LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior 
frecuencia. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd 
(0,1) + PE 

(0,6) 

CL 
EOE 

5 
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UNIDADE DIDÁCTICA 12. PANEM ET CIRCENSES 

Obx. C. 

Clave 

Cont. C. Aval. Est. Apr. Mín. Instr. ET % 

d, p, 

n 

CCL 

CAA 

B1.5. Nocións básicas de 

evolución fonética, 
morfolóxica e semántica do 
latín ao galego e ao 

castelán. 

B1.6. Coñecer e aplicar as regras fundamentais 

da evolución fonética, e recoñecer os procesos 
de evolución semántica do latín ao galego e ao 
castelán partindo dos étimos latinos. 

LA1B1.6.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, 

aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa 
lingua que sufriron procesos de evolución semántica. 

SI TInd CL 

EOE 

15 

d, p CD 
CSC 

CMCCT 

B5.6. Obras públicas e 
urbanismo. 

B5.9. Identificar os trazos máis destacados das 
edificacións públicas e do urbanismo romano, e 

sinalar a súa presenza dentro do patrimonio 
histórico de España e Europa. 

LA1B5.9.1. Describe as características, os principais elementos e a 
función das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con 

exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa 
influencia en modelos urbanísticos posteriores 

SI TGr (0,5) + 
PE (0,5) 

EOE 
EC 

15 

CMCCT 

CD 
CAA 

LA1B5.9.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións 

públicas romanas que forman parte do patrimonio español e europeo, 
identificando a partir de elementos concretos o seu estilo e a cronoloxía 
aproximada. 

SI TGr (0,5) + 

PE (0,5) 

CL 

EOE 

10 

e  CCL 
CAA 

B6.1. Análise fonética, 
morfolóxica, sintáctica e 
semántica. 

B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos 
fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos 
da lingua latina para a interpretación, a tradución 

e a retroversión de textos de dificultade 
progresiva. 

LA1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, 
sintáctica e semántica de textos de dificultade graduada, para efectuar 
correctamente a súa tradución ou retroversión. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd 
(0,1) + PE 

(0,6) 

CL 
EOE 

15 

d, p CAA 

CCL 

B6.2. Comparación das 

estruturas latinas coas das 
linguas propias. 

B6.2. Comparar as estruturas latinas coas das 

linguas propias. 

LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 

xeito global, relacionando estruturas latinas con ou tras equivalentes nas 
linguas que coñece. 

NON TAula (0,3) 

+ TInd 
(0,1) + PE 
(0,6) 

CL 

EOE 

10 

d, i CAA 
CCL 

B6.3. Iniciación ás técnicas 
de tradución. 

B6.3. Utilizar correctamente manuais e 
dicionarios, recoñecendo e analizando toda a 

información que proporcionan. 

LA1B6.3.1. Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando 
correctamente a información gramatical incluída nos seus manuais e nas 

súas entradas, e localiza o significado de palabras que entrañen 
dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis axeitado 
para a tradución do texto. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd 

(0,1) + PE 
(0,6) 

CL 
EOE 

5 

d, e CSC 
CCEC 
CAA 

B6.4. Lectura comprensiva e 
comentario de textos latinos 
orixinais, adaptados ou 

traducidos. 
B6.5. Lectura comparada e 
comentario de textos en 

lingua latina e lingua propia. 

B6.4. Realizar a través dunha lectura 
comprensiva a análise e o comentario do contido 
e da estructura de textos latinos orixinais, 

adaptados ou traducidos. 

LA1B6.4.1. Realiza comentarios sobre os principais trazos dos textos 
seleccionados e sobre os aspectos culturais presentes neles, aplicando 
para iso os coñecementos adquiridos previamente nesta ou noutras 

materias. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd 
(0,4) 

CL 
EOE 
EC 

5 

CMCCT 
CCL 

LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos 
propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd 

(0,4) 

CL 
EOE 

5 

i CCL 
 

B6.6. Produción de 
pequenos textos en lingua 

latina. 

B6.5. Redactar en lingua latina pequenos textos 
de produción propia. 

LA1B6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un 
tema proposto. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd 

(0,4) 

EOE 5 

CCL B6.6. Realizar pequenos coloquios en latín con 

frases sinxelas e de dificultade progresiva. 

LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema 

previamente acordado. 

NON TAula (0,6) 

+ TInd 
(0,4) 

EOE 5 

e  CAA 

CCL 

B7.1. Vocabulario básico 

latino: léxico transparente; 
palabras de maior 
frecuencia. 

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico 

latino transparente e as palabras de maior 
frecuencia. 

LA1B7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados 

partindo do contexto ou de palabras da lingua propia ou doutras que 
coñece. 

NON TAula (0,3) 

+ TInd 
(0,1) + PE 
(0,6) 

CL 5 

CD 
CCL 

LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior 
frecuencia. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd 
(0,1) + PE 

(0,6) 

CL 
EOE 

5 
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UNIDADE DIDÁCTICA 13. ARS LONGA, VITA BREVIS 

Obx. C. 
Clave 

Cont. C. Aval. Est. Apr. Mín. Instr. ET % 

n  CCEC 
CD 

B5.5. Arte romano. B5.8. Coñecer as características fundamentais 
da arte romana e describir algunhas das súas 
manifestacións máis importantes. 

LA1B5.8.1. Describe as principais manifestacións escultóricas e 
pictóricas da arte romana, identificando a partir de elementos 
concretos o seu estilo e a súa cronoloxía aproximada. 

SI PE EOE 
EC 

15 

d, p CMCCT 
CCL 

B7.2. Composición e 
derivación culta. Lexemas, 

prefixos e sufixos. 

B7.2. Distinguir e coñecer o significado dos 
principais prefixos e sufixos que interveñen na 

composición e na derivación culta. 

LA1B7.2.1. Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando 
o seu mantemento na propia lingua. 

SI TInd CL 
EOE 

15 

e  CCL 
CAA 

B6.1. Análise fonética, 
morfolóxica, sintáctica e 

semántica. 

B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos 
fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos da 

lingua latina para a interpretación, a tradución e a 
retroversión de textos de dificultade progresiva. 

LA1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, 
sintáctica e semántica de textos de dificultade graduada, para efectuar 

correctamente a súa tradución ou retroversión. efectuar correctamente a 
súa tradución ou retroversión. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd 

(0,1) + PE 
(0,6) 

CL 
EOE 

15 

d, p CAA 

CCL 

B6.2. Comparación das 

estruturas latinas coas das 
linguas propias. 

B6.2. Comparar as estruturas latinas coas das 

linguas propias 

LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 

xeito global, relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas 
linguas que coñece. 

NON TAula (0,3) 

+ TInd 
(0,1) + PE 
(0,6) 

CL 

EOE 

10 

d, i CAA 
CCL 

B6.3. Iniciación ás técnicas 
de tradución. 

B6.3. Utilizar correctamente manuais e 
dicionarios, recoñecendo e analizando toda a 
información que proporcionan. 

LA1B6.3.1. Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando 
correctamente a información gramatical incluída nos seus manuais e nas 
súas entradas, e localiza o significado de palabras que entrañen 

dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis axeitado 
para a tradución do texto. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd 
(0,1) + PE 

(0,6) 

CL 
EOE 

5 

d, e CSC 
CCEC 
CAA 

B6.4. Lectura comprensiva e 
comentario de textos latinos 
orixinais, adaptados ou 
traducidos. 

B6.5. Lectura comparada e 
comentario de textos en 
lingua latina e lingua propia. 

B6.4. Realizar a través dunha lectura 
comprensiva a análise e o comentario do contido 
e da estructura de textos latinos orixinais, 
adaptados ou traducidos. 

LA1B6.4.1. Realiza comentarios sobre os principais trazos dos textos 
seleccionados e sobre os aspectos culturais presentes neles, aplicando 
para iso os coñecementos adquiridos previamente nesta ou noutras 
materias. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd 
(0,4) 

CL 
EOE 
EC 

5 

CMCCT 
CCL 

LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos 
propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd 

(0,4) 

CL 
EOE 

5 

i CCL 
 

B6.6. Produción de 
pequenos textos en lingua 

latina. 

B6.5. Redactar en lingua latina pequenos textos 
de produción propia. 

LA1B6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un 
tema proposto. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd 

(0,4) 

EOE 5 

CCL B6.6. Realizar pequenos coloquios en latín con 
frases sinxelas e de dificultade progresiva. 

LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema 
previamente acordado. 

NON TAula (0,6) 
+ TInd 

(0,4) 

EOE 5 

e  CAA 
CCL 

B7.1. Vocabulario básico 
latino: léxico transparente; 

palabras de maior 
frecuencia. 

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico latino 
transparente e as palabras de maior frecuencia. 

LA1B7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados 
partindo do contexto ou de palabras da lingua propia ou doutras que 

coñece. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd 

(0,1) + PE 
(0,6) 

CL 5 

CD 
CCL 

LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior 
frecuencia. 

NON TAula (0,3) 
+ TInd 
(0,1) + PE 

(0,6) 

CL 
EOE 

5 
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UNIDADE DIDÁCTICA 14. SI VIS PACEM PARA BELLUM 

Obx. C. Clave Cont. C. Aval. Est. Apr. Mín. Instr. ET % 

a  CSC 

CMCCT 

B5.7. O exército. B5.10. Describir a estrutura e o funcionamento 

do exército romano, e distinguir as etapas na 
súa evolución. 

LA1B5.10.1. Enumera os elementos que compoñen a estrutura 

do exército romano e explica o seu funcionamento, atendendo á 
súa evolución ao longo dos períodos históricos 

SI PE + TInd EOE 

EC 
CL 

15 

d, p CAA 
CCL 

B7.3. Mantemento de 
elementos lingüísticos 
latinos. 

B7.3. Establecer mediante mecanismos 
de inferencia as relacións existentes entre 
determinados étimos latinos e os derivados en 

linguas romances. 

LAT1B7.3.1. Deduce o significado das palabras das linguas de 
España a partir dos étimos latinos. 

SI TInd CL 
EOE 

5 

e, p CCL B7.4. Identificar e explicar os elementos 
léxicos latinos que permanecen nas linguas 

dos/das estudantes. 

LA1B7.4.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da 
lingua propia e explica a partir desta o seu significado. 

SI TInd CL 
EOE 

5 

CAA 
CD 
CCL 

LA1B7.4.2. Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou 
semántica. 

SI TInd CL 5 

e  CCL 
CAA 

B6.1. Análise fonética, 
morfolóxica, sintáctica e 
semántica. 

B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos 
fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos 
da lingua latina para a interpretación, a 

tradución e a retroversión de textos de 
dificultade progresiva. 

LA1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, 
sintáctica e semántica de textos de dificultade graduada, para 
efectuar correctamente a súa tradución ou retroversión. 

NON TAula 
(0,3) + 
TInd (0,1) 

+ PE (0,6) 

CL 
EOE 

15 

d, p CAA 
CCL 

B6.2. Comparación das 
estruturas latinas coas das 
linguas propias. 

B6.2. Comparar as estruturas latinas coas das 
linguas propias 

LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos 
de xeito global, relacionando estruturas latinas con outras 
equivalentes nas linguas que coñece. 

NON TAula 
(0,3) + 
TInd (0,1) 

+ PE (0,6) 

CL 
EOE 

10 

d, i CAA 
CCL- 

Comunicación 
lingüística 

B6.3. Iniciación ás técnicas 
de tradución. 

B6.3. Utilizar correctamente manuais e 
dicionarios, recoñecendo e analizando toda a 

información que proporcionan. 

LA1B6.3.1. Utiliza correctamente o dicionario, analizando e 
valorando correctamente a información gramatical incluída nos seus 

manuais e nas súas entradas, e localiza o significado de palabras 
que entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións o 
sentido máis axeitado para a tradución do texto. 

NON TAula 
(0,3) + 

TInd (0,1) 
+ PE (0,6) 

CL 
EOE 

5 

d, e CSC 
CCEC 
CAA 

B6.4. Lectura comprensiva 
e comentario de textos 
latinos orixinais, adaptados 

ou traducidos. 
B6.5. Lectura comparada e 
comentario de textos en 

lingua latina e lingua 
propia. 

B6.4. Realizar a través dunha lectura 
comprensiva a análise e o comentario do 
contido e da estructura de textos latinos 

orixinais, adaptados ou traducidos. 

LA1B6.4.1. Realiza comentarios sobre os principais trazos dos 
textos seleccionados e sobre os aspectos culturais presentes neles, 
aplicando para iso os coñecementos adquiridos previamente nesta 

ou noutras materias. 

NON TAula 
(0,6) + 
TInd (0,4) 

CL 
EOE 
EC 

5 

CMCCT 
CCL 

LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos 
propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas 

partes. 

NON TAula 
(0,6) + 

TInd (0,4) 

CL 
EOE 

5 

i CCL 

 

B6.6. Produción de 

pequenos textos en lingua 
latina. 

B6.5. Redactar en lingua latina pequenos 

textos de produción propia. 

LA1B6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín 

sobre un tema proposto. 

NON TAula 

(0,6) + 
TInd (0,4) 

EOE 5 

CCL B6.6. Realizar pequenos coloquios en latín 

con frases sinxelas e de dificultade progresiva. 

LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun 

tema previamente acordado. 

NON TAula 

(0,6) + 
TInd (0,4) 

EOE 5 

e  CAA 
CCL 

B7.1. Vocabulario básico 
latino: léxico transparente; 
palabras de maior 

frecuencia. 

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico 
latino transparente e as palabras de maior 
frecuencia. 

LA1B7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados 
partindo do contexto ou de palabras da lingua propia ou doutras que 
coñece. 

NON TAula 
(0,3) + 
TInd (0,1) 

+ PE (0,6) 

CL 5 

CD 
CCL 

LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior 
frecuencia. 

NON TAula 
(0,3) + 

TInd (0,1) 
+ PE (0,6) 

CL 
EOE 

5 
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UNIDADE DIDÁCTICA 15. O TEMPORA, O MORES! 

Obx. C. 
Clave 

Cont. C. Aval. Est. Apr. Mín. Instr. ET % 

a, c CSIEE 
CD 
CSC 

CCL 

B5.3. Organización política e 
social de Roma. 

B5.4. Coñecer a organización política e social 
de Roma e recoñecer o seu mantemento 
actual. 

LA1B5.4.2. Describe a organización e a evolución da sociedade 
romana, explicando as características das clases sociais e os 
papeis asignados a cada unha, relacionando estes aspectos cos 

valores cívicos existentes na época e comparándoos cos actuais. 

SI PE  CL 
EC 
EOE 

PVIX 
TIC 

30 

g, e CCL B7.4. Locucións latinas de uso 

actual. 

B7.5. Coñecer o significado das principais 

locucións latinas de uso actual e saber 
empregalas nun contexto axeitado. 

LA1B7.5.1. Coñece o significado das principais locucións latinas de 

uso actual e sabe empregalas no seu contexto adecuado cando se 
expresa na súa propia lingua. 

SI TInd CL 

EOE 

10 

e  CCL 

CAA 

B6.1. Análise fonética, 

morfolóxica, sintáctica e 
semántica. 

B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos 

fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos 
da lingua latina para a interpretación, a 
tradución e a retroversión de textos de 

dificultade progresiva. 

LA1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, 

sintáctica e semántica de textos de dificultade graduada, para 
efectuar correctamente a súa tradución ou retroversión. 

SI TAula (0,3) + 

TInd (0,1) + 
PE (0,6) 

CL 

EOE 

15 

d, p CAA 
CCL 

B6.2. Comparación das 
estruturas latinas coas das 

linguas propias. 

B6.2. Comparar as estruturas latinas coas das 
linguas propias 

LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender 
textos de xeito global, relacionando estruturas latinas con ou tras 

equivalentes nas linguas que coñece. que conoce. 

SI TAula (0,3) + 
TInd (0,1) + 

PE (0,6) 

CL 
EOE 

10 

d, i CAA 
CCL 

B6.3. Iniciación ás técnicas de 
tradución. 

B6.3. Utilizar correctamente manuais e 
dicionarios, recoñecendo e analizando toda a 

información que proporcionan. 

LA1B6.3.1. Utiliza correctamente o dicionario, analizando e 
valorando correctamente a información gramatical incluída nos seus 

manuais e nas súas entradas, e localiza o significado de palabras 
que entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións o 
sentido máis axeitado para a tradución do texto. 

SI TAula (0,3) + 
TInd (0,1) + 

PE (0,6) 

CL 
EOE 

5 

d, e CSC 
CCEC 

CAA 

B6.4. Lectura comprensiva e 
comentario de textos latinos 

orixinais, adaptados ou 
traducidos. 
B6.5. Lectura comparada e 

comentario de textos en lingua 
latina e lingua propia. 

B6.4. Realizar a través dunha lectura 
comprensiva a análise e o comentario do 

contido e da estructura de textos latinos 
orixinais, adaptados ou traducidos. 

LA1B6.4.1. Realiza comentarios sobre os principais trazos dos 
textos seleccionados e sobre os aspectos culturais presentes neles, 

aplicando para iso os coñecementos adquiridos previamente nesta 
ou noutras materias. 

SI TAula (0,6) + 
TInd (0,4) 

CL 
EOE 

EC 

5 

CMCCT 

CCL 

LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos 

propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas 
partes. 

SI TAula (0,6) + 

TInd (0,4) 

CL 

EOE 

5 

i CCL 

 

B6.6. Produción de pequenos 

textos en lingua latina. 

B6.5. Redactar en lingua latina pequenos 

textos de produción propia. 

LA1B6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín 

sobre un tema proposto. 

SI TAula (0,6) + 

TInd (0,4) 

EOE 5 

CCL B6.6. Realizar pequenos coloquios en latín 
con frases sinxelas e de dificultade progresiva. 

LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun 
tema previamente acordado. 

SI TAula (0,6) + 
TInd (0,4) 

EOE 5 

e  CAA 
CCL 

B7.1. Vocabulario básico latino: 
léxico transparente; palabras de 
maior frecuencia. 

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico 
latino transparente e as palabras de maior 
frecuencia. 

LA1B7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados 
partindo do contexto ou de palabras da lingua propia ou doutras que 
coñece. 

SI TAula (0,3) + 
TInd (0,1) + 
PE (0,6) 

CL 5 

CD 
CCL 

LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior 
frecuencia. 

SI TAula (0,3) + 
TInd (0,1) + 

PE (0,6) 

CL 
EOE 

5 
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ANEXO V. Exemplos de actividades 

 

V.1. Apoio audiovisual para a exposición de contidos, UD15:  

 

Visualización do documental “La mujer en Carthago Nova, capítulo 1: vida privada” 

(https://www.youtube.com/ watch?v=yQfPyUEgnOI&t=728s), que nos achega á 

situación da muller na antiga Roma, tanto no que se refire ás etapas da vida (infancia, 

adolescencia, adultez) como á súa educación.   

 

Minutaxe  Contidos  Conceptos clave  

1:39-3:05  Nacemento  Tollere liberos, dies lustricus, 

bulla, columna lactaria, tria 

nomina  

3:05-6:55  Infancia e primeiras etapas 

educativas  

Nutrix, matrona, paedagogus, 

espazo doméstico para a muller, 

mos maiorum  

6:55-7:35  Diferenzas entre a vida 

dunha matrona romana e 

unha escrava  

Clases sociais  

7:35-9:26  Familia agnaticia-cognaticia  Adopción de varóns  

9:27-10:08  Educación similar para 

homes e mulleres até os 12 

anos  

Primeira etapa educativa, ludus  

10:09-11:44  Diferenzas entre fillos e fillas  Gens, pater familias, tutela 

sobre a muller  

11:45-14:50  Matrimonio: importante 

etapa da vida feminina  

Aspecto social e político do 

matrimonio  

14:51-15:40  Normas asociadas á vida 

das matronas  

Censores, decoro  

15:41-16:55  Poder do pater familias, 

exemplo de Catón e 

Hortensio  

Roles masculinos e femininos 

no seo familiar  

https://www.youtube.com/%20watch?v=yQfPyUEgnOI&t=728s
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16:56-18:16  Termas en horario feminino: 

as distraccións accesibles á 

muller  

Inferioridade da muller respecto 

ao home  

 

V.2. Gamificación con Kahoot 

Exemplo de pantalla de xogo, onde podemos ver a pregunta formulada, as respostas 

posibles e unha representación de como os alumnos e alumnas verían o xogo dende 

o seu teléfono móbil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de pregunta con respostas resoltas 
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Pantalla de selección de modo de xogo, individual (clásico) ou por equipos

 

 

V.3. Gamificación e tarefas de reforzo de vocabulario con Quizlet 

Tarxeta de vocabulario pola súa cara en latín  

 

Tarxeta de vocabulario pola súa cara traducida 
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Exemplo da opción “aprender” 

 

Exemplo da opción “escribir” 

 

Exemplo da opción “probar” 
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Exemplo do xogo “gravedad” 

 

 

V.4. Exemplo de actividade con texto 

Para reflexionar. Le a seguinte nova periodística, relaciona o seu contido coa 

explicación en clase acerca da inversión de valores efectuada por algúns autores 

romanos, e ofrece o teu punto de vista.   

Roma absuelve a Ovidio del exilio 2.000 años después 

El Movimiento Cinco Estrellas italiano ha logrado en el Parlamento revocar una 

sentencia de exilio impuesta hace 2.000 años por el emperador Octavio Augusto contra el poeta 

Ovidio, autor de 'Las metamorfosis'. 

El Movimiento Cinco Estrellas italiano ha logrado en el Parlamento 

revocar una sentencia de exilio impuesta hace 2.000 años por el emperador 

Octavio Augusto contra el poeta Ovidio, autor de 'Las metamorfosis'. 

La asamblea ha aprobado con 29 votos a favor --en la votación solo ha 

participado el partido M5S-- una moción para que se procediese a "la adopción 

de las medidas necesarias para implementar la sentencia de absolución y 

revocar el exilio a Publio Ovidio Nasone, reconociendo la rehabilitación". 

"2.000 años después de su muerte, Roma quiere recordar la 

magnificencia del mejor poeta latino. Ovidio marcó la historia de la literatura 

italiana y se vio exiliado por Augusto, por razones nunca aclaradas", ha señalado 
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Eleonora Guadagno, defensora de la propuesta, en declaraciones recogidas por 

Europa Press de diversos medios italianos. 

"Queremos cambiar estas decisiones que fueron tomadas por Augusto y 

solo por Augusto. Con esta votación, estamos reparando este mal", ha añadido 

Guadagno. 

También el teniente de alcalde romano, Luca Bergamo, se ha 

pronunciado sobre esta revocación, que se convertirá en "un símbolo 

importante, porque habla del derecho de los artistas a expresarse libremente". 

"Es un reconocimiento a Ovidio, perjudicado por un poder absolutista y por 

razones no aclaradas en la Historia", ha concluido.  

La Vanguardia, 15/12/2017; accesible no enlace 

https://www.lavanguardia.com/vida/20171215/433650157743/roma-

absuelve-a-ovidio-del-exilio-2000-anos-despues.html, visitado por última 

vez o 5/7/21. 

(Ao presentar esta nova, preténdese que o alumno reflexione sobre a vixencia do 

mundo clásico na actualidade, e sobre a repercusión que tivo para a nosa 

civilización unha obra coma a de Ovidio. Agárdase que o estudante sexa capaz de 

relacionar o contido da nova con aspectos clave vistos na clase, realizando un 

pequeno comentario que xire en torno á inversión de valores tradicionais que levou 

a Ovidio ao exilio: o seu tratamento inusual da muller como axente activo na 

relación amorosa, a súa permisividade coa transgresión de valores tradicionais no 

contexto amoroso, as alusións veladas ao adulterio e a consecuencia legal que iso 

supuxo, a lexislación conservadora promovida por Augusto. Valorarase ademais 

que o alumno faga referencia ás obras de exilio do poeta tratando de regresar a 

Roma. Isto lígase co acontecemento actual da retirada da orde de desterro, que 

chega 2000 anos despois, confirmando a herdanza do mundo romano á nosa 

sociedade e a vixencia da temática clásica. Agárdase que o alumno aporte unha 

opinión persoal sobre o tema, de xeito que poida valorarse a súa capacidade de 

xuízo crítico e as súas habilidades para comunicar as conclusións propias. 

Traballamos competencia lectora, expresión oral e escrita, e educación cívica). 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20171215/433650157743/roma-absuelve-a-ovidio-del-exilio-2000-anos-despues.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20171215/433650157743/roma-absuelve-a-ovidio-del-exilio-2000-anos-despues.html
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V.5. Exemplo de actividade de reforzo sobre morfosintaxe na Aula virtual, 

co sistema de completar: 
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ANEXO VI. Exemplos de instrumentos de avaliación 

VI.1. Exemplo de preguntas para proba escrita na Aula virtual: 

 

VI.2. Exemplo de texto para proba escrita de tradución: 

Le atentamente o texto, ofrece unha tradución do seu contido e realiza análise 

morfosintáctica da oración resaltada en negriña. 

Māter Lūcium iubet rosās in campō carpere et ad vīllam afferre: vult enim 

mēnsam rosīs pulchrīs ōrnāre. Ergō Lūcius ex vīllā exit et ad campum currit. Dum per 

campum ambulat et rosās, quae ibi multae sunt, carpit, puellās videt procul sub arboris 

umbrā dormīre. Ad eās adit, quae eum advenīre nōn sentiunt, quia dormiunt. 

Rosās in terrā pōnit et in arborem, sub quā puellae iacent, ascendit eāsque ex rāmō, 

quī suprā eās est, spectat. Magnā vōce clāmat: “Heus! Accurrite! Magnus lupus adit 

ad puellās! Eās ēsse vult!” Puellae perterritae oculōs aperiunt nec lupum vident; Lūciī 

vōcem audiunt, neque vident Lūcium ipsum, quī inter rāmōs et folia arboris occultātur. 

Pāstor autem, quī est servus Pūbliī, puellārum patris, improbum puerum inter arboris 

rāmōs sē occultāre videt; canis pāstōris latrat et dentēs Luciō ostendit. Accurrit pāstōr 

ad puellās et clāmat: “Dēscende, improbe puer!” Sed Lūcius iubet pāstōrem ipsum in 

arborem ascendere. Lūcius rīdet pāstōrem et dīcit ‘eum timēre’. Ad hoc pāstor nōn 

respondet, sed dīcit ‘rāmōs esse nimis tenuēs, neque eōs puerum crassum sustinēre 

posse’. Puer autem pāstōrem, quī haec verba dīcit, rīdet, et in aliōs rāmōs, quī sunt 
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suprā eius caput, ascendit. Sed ecce! Rāmus tenuis, in quō Lūcius pedēs suōs pōnit, 

ad terram cum puerō cadit! Puer in terrā iacet perterritus: nunc pāstor et puellae rīdent! 

VI.3. Rúbrica para corrección de eixes temporais 

 Insuficiente (0-4) Suficiente/ben (5-7) Excelente (8-10) 

Presentación Non hai orde nin 
claridade 

A marcación está ben 
organizada pero 
pouco clara 

Marcación 
ordenada e clara 

Contido Non recolle os fitos 
esenciais ou 
confunde a súa 
datación 

Recolle a maior parte 
dos fitos esenciais 
correctamente 
datados 

Recolle todos os 
fitos esenciais 
correctamente 
datados 

 

VI.4. Rúbrica para corrección de comentario de textos 

 Insuficiente (0-4) Suficiente/ben 

(5-7) 

Excelente (8-10) 

Expresión 
escrita 

Comete faltas de 
ortografía  

Sen faltas de 
ortografía 

Sen faltas de 
ortografía 

 Presenta frases de 
difícil interpretación 

ou inacabadas 

Expresión 
comprensible 
e coherente 

 

Discurso 
organizado 

 

   Xerarquización 
de ideas  

Contidos Falta de conceptos 
clave 

Presentación 
parcial de 
conceptos 

clave 

Presentación de 
todos ou 

practicamente 
todos os 

conceptos clave 

 Non comprensión 
dos fitos temáticos 

esenciais 

Comprensión 
parcial dos 

fitos temáticos 
esenciais 

Comprensión 
total dos fitos 
temáticos 
esenciais 

Relación co  
mundo 

contemporáneo 

Non reflexiona 
sobre a actualidade 

dos conceptos 

Apunta 
conexións da 
Roma clásica 
coa sociedade 

actual 

Reflexiona 
criticamente 

sobre as 
conexións da 

Roma clásica e a 
sociedade actual 
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VI.5. Ficha de lectura 

TÍTULO DA OBRA: 

AUTOR: 

DATOS EDITORIAIS: 

O QUE MÁIS ME GUSTOU: 

O QUE MENOS ME GUSTOU: 

COMENTARIO (elementos cuturais do mundo clásico que se ven reflectidos e como 

se tratan):  

 

VI.6. Rúbrica para corrección de exposición en clase 

 

 

 

 



 

32 Lucía Gómez Fariña – Latín I 

ANEXO VII. Avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe e da 

Programación didáctica 

VII.1. Valoración do alumnado sobre o traballo en grupo 

 Escala valoración 

 1 2 3 4 

Todos os compoñentes do grupo participaron activamente 

buscando materiais, aportando propostas e solucións 

    

En caso de conflito, a decisión final foi consensuada de xeito 

igualitario 

    

Cada membro cumpriu a súa tarefa de xeito satisfactorio     

Valoración xeral do traballo en grupo     

 

VII.2. Enquisa para o alumnado sobre a unidade didáctica 

 Moito Pouco Nada 

As tarefas da unidade foron motivadoras?    

Interesouche a materia da unidade?    

Consideras que aprendiches cousas novas?    

Consideras que a resolución de dúbidas por parte da 

docente foi axeitada? 

   

O clima da aula foi o axeitado?    

 

O que máis che gustou da unidade: 

 

O que menos che gustou da unidade: 

 

VII.3. Indicadores de logro do proceso de ensino e da práctica docente 

 Escala valoración 

 1 2 3 4 

Hai respecto mutuo entre docente e alumnos     

Preocúpome por resolver todas as dúbidas     

Teño en conta os intereses e necesidades individuais     

Promovo o traballo en grupo     

Coido os aspectos relacionados co currículo oculto     
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Motivo os alumnos e alumnas     

Actualizo coñecementos para ofrecer unha maior calidade 

educativa 

    

Consigo que os rapaces e rapazas avancen satisfactoriamente 

na adquisición de contidos 

    

Consigo que os rapaces e rapazas avancen satisfactoriamente 

na adquisición de destrezas e habilidades 

    

Adáptome ás necesidades específicas do grupo     

Integro a todos e cada un dos alumnos na dinámica da aula     

Existe fluidez no trato cos alumnos e alumnas     

Logro un bo aproveitamento das clases nos espazos da 

biblioteca e da aula de informática 

    

Fomento a aprendizaxe colaborativa     

Utilizo recursos TIC     

Dou información aos alumnos e alumnas sobre o proceso de 

avaliación 

    

 

VII.4. Avaliación da programación didáctica 

 

 Escala valoración 

 1 2 3 4 

A temporalización das unidades didácticas foi axeitada     

As unidades didácticas adecúanse aos elementos do currículo     

Foi axeitada a relación entre estándares de aprendizaxe e 

instrumentos de avaliación 

    

O traballo na aula axeitouse ao planificado     

Os materiais utilizados para o desenvolvemento das unidades 

didácticas foron axeitados 

    

Os criterios de avaliación continua establecidos foron 

axeitados 

    

Fixouse un grao mínimo de consecución dos estándares de 

aprendizaxe 

    

A avaliación inicial foi de utilidade     
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Os criterios de avaliación extraordinaria establecidos foron 

axeitados 

    

Houbo flexibilidade para adaptarse ás necesidades 

específicas de cada grupo 

    

As medidas de atención á diversidade foron satisfactorias     

As probas de avaliación proxectadas foron axeitadas seguindo 

o valor de cada estándar 

    

As actividades complementarias e extraescolares proxectadas 

leváronse a cabo 

    

Informouse a alumnado e familias sobre criterios de avaliación, 

estándares de aprendizaxe e instrumentos de avaliación 

    

Os elementos transversais vencellados a cada estándar de 

aprendizaxe foron os axeitados 

    

Cumpríronse as tarefas enmarcadas no Plan Lector do centro     

 

 


