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1. OBJECTIUS 
L’ensenyament del Llatí en el batxillerat tindrà com finalitat el desenvolupament de les següents 
capacitats:  
1. Conèixer i utilitzar els fonaments fonològics, morfològics, sintàctics i lèxics de la llengua llatina e  
iniciar-se en la interpretació i traducció de textos de dificultat progressiva.  
2. Reflexionar sobre els elements substancials que conformen les llengües i reconèixer components 
significatius de la flexió nominal, pronominal i verbal llatina en les llengües modernes derivades del 
llatí o influïdes per ell.  
3. Analitzar textos llatins diversos, originals, adaptats i traduïts, mitjançant una lectura comprensiva i 
distingir les seves característiques essencials i el gènere literari al qual pertanyen.  
4. Reconèixer elements de la llengua llatina que han evolucionat o que romanen en les nostres 
llengües i apreciar-los com clau per a la seva interpretació.  
5. Buscar informació sobre aspectes rellevants de la civilització romana, indagant en documents i en 
fonts variades, analitzar-los críticament i constatar el seu presència al llarg de la història.  
6. Identificar i valorar les principals aportacions de la civilització romana en el nostre entorn i apreciar 
la llengua llatina com a instrument transmissor de cultura.  
7. Valorar la contribució del món romà en el seu qualitat de sistema integrador de diferents corrents 
de pensament i actituds ètiques i estètiques que conformen l’àmbit cultural europeu.  
8. Afermar hàbits de lectura, estudi i disciplina com condicions necessàries per al desenvolupament 
personal i el progrés en actituds de pensament crític i obertura a noves idees. 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 
 

En cada avaluació hi ha descomptades les 3 hores per a la realització dels exàmens parcials.  
1a avaluació  
 
UNITAS I: Senatus populusque Romanus 
Continguts:  
Llengua: - Morfologia Nominal: gènere, nombre, cas, funció. Primera declinació 

  - Morfologia Verbal El paradigma verbal. Les conjugacions. El verb sum.  Tema de present 
 (present, imperfet i futur imperfet). Primera conjugació 
Llegat de Roma 
               - Orígens de Roma: segons la llegenda i segons la història.  

  - Grans etapes de la història de Roma 
   - La Monarquia (753 a.C.-509a.C.) 
   - La República I (509 a.C.-27a.C.) Organització social durant la República. Institucions i 
 magistratures republicanes. 
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UNITAS II: Iacta alea est 
Continguts:  
Llengua:- Les declinacions.: segona declinació. Adjectius de tres terminacions. 
              - L’oració llatina. Classificació de les oracions. Funcions del nominatiu.  El cas acusatiu. 
Primera conjugació (indicatiu).  
  - Tema de perfet (pretèrit perfet, pretèrit plusquamperfet, futur perfet). Segona Conjugació 
(indicatiu). 
Llegat de Roma : 
  - La República II (509 a.C.-27 a.C.) L’expansió de Roma; les guerres púniques. Les guerres 
civils 
 
UNITAS III: Anno Domini 
Continguts:  
Llengua:- Tercera declinació i temes en consonant. L’oració simple i els seus complements. 
Funcions  del cas genitiu. Pretèrit perfet d’indicatiu. 
Llegat de Roma: 
  - Les etapes de l’Imperi Romà: L’Alt Imperi (27 a. C.-284) i El Baix Imperi (284-476)                        
 
UNITAS IV: Vae Victis! 
Continguts:  
Llengua:-Tercera declinació i temes vocàlics (temes en –i). Paraules i adjectius de la tercera 
declinació. 
   - Tercera conjugació (indicatiu). El pretèrit plusquamperfet d’indicatiu. 
  - El complement predicatiu. El cas ablatiu: les funcions de l’ablatiu.  
Llegat de Roma: 
   - L’exèrcit. La legió i els comandaments. El campament romà. 
 
UNITAS V: Festina lente 
Continguts:  
Llengua: - Quarta i cinquena declinacions. Verbs de la tercera i quarta conjugacions (indicatiu). Futur 
 imperfet i futur perfet. Funcions i usos del datiu.  
Llegat de Roma: 
  - La romanització de la península Ibèrica 
 
UNITAS VI Pax deorum 
Continguts:  
Llengua: - Les conjugacions: el mode imperatiu. Funcions del cas vocatiu. 

 - L’oració composta: la coordinació, les principals conjuncions coordinants.  
Llegat de Roma:  

- La religió. Divinitats llatines i gregues. 
 
2a Avaluació  
 
Durant la segona avaluació els alumnes llegiran el llibre  Barcino, de Maria del Carme Roca. 
                      
UNITAS VII: Sit tibi terra levis 
Continguts:  
Llengua: - Els pronoms: personals, reflexius i possessius. Usos i funcions dels pronoms.  
Llegat de Roma: 
  - El culte als morts : cultes, sacerdots i col·legis sacerdotals; els sacrificis, altres cultes. 
supersticions. El darrer viatge, el món dels morts. Els herois 
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UNITAS VIII: Ubi tu Gaius, ego Gaia  
Continguts:  
Llengua:-  Els pronoms/adjectius demostratius: hic, iste, ille; is, ea, id;  Usos i funcions d’aquests 
 pronoms.  
Llegat de Roma: 
  - La família romana: els tria nomina. L’educació: els estudis i el material escolar. El 
matrimoni:  tipus de matrimonis, el dia de la boda, i els seus ritus de celebració. El vestit i el 
calçat dels  romans. 
 
UNITAS IX: Ab ovo usque mala  
Continguts:  
Llengua: - Les preposicions. Les preposicions d’ablatiu, d’acusatiu, de complement circumstancial de 
lloc i de temps.  

 - Els numerals cardinals i ordinals. 
 - L’adverbi i les seves funcions principals. 

Llegat de Roma: 
  - El calendari dels romans: el còmput del temps; la divisió del dia, la divisió de la setmana, la 
 divisió del mes, la divisió de l’any, el còmput dels anys. Els dies festius del calendari romà. 
 Mesura del temps. Festivitats i celebracions. 

 - La jornada romana i els àpats. 
 
UNITAS X : Roma, caput mundi 
Continguts  
Llengua: - Graus de l’adjectiu: positiu, comparatiu, i superlatiu. Comparatius i superlatius irregulars. 
Concordança de l’adjectiu. Segon terme de la comparació.. 
Llegat de Roma:  

- Grans obres d’enginyeria: muralles, clavegueram, ponts.  
- Urbanisme.  

3a Avaluació  
 

UNITAS XI : Civis Romanus sum 
Continguts:  
Llengua: - El pronoms relatius 
   - El pronom i l’adjectiu interrogatius 
   - El pronom i l’adjectiu indefinits 
Llegat de Roma:  
   -  La ciutat romana: característiques i estructura. 
 
UNITAS XII: SPA: Salus per aquam 
Continguts:  
Llengua: - Formes nominals del verb: l’infinitiu i les seves funcions, el participi i les seves funcions.  

 - Els verbs irregulars (indicatiu): eo, fero, possum, volo 
Llegat de Roma:  

- L’aigua i les termes romanes. 
 
UNITAS XIII:  Panem et circenses 
Continguts:  
Llengua: - El mode  subjuntiu (veu activa): temps del tema de present (infectum) 
  - Les proposicions subordinades 
Llegat de Roma: 
 - Els jocs i els espectacles públics: el teatre, el circ, l’amfiteatre. 
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UNITAS XIV:  Domus Aurea 
Continguts:  
Llengua: - El mode  subjuntiu (veu activa): temps del tema de perfet (perfectum) 
   - Els nexes polivalents  
El llegat de Roma: 
 -  L’habitatge romà : tipus i parts principals. 
 -  El mobiliari i la decoració. Arts decoratives 
 
UNITAS XV: Do ut des 
Continguts:   
Llengua:- La veu passiva: temps del tema de present (indicatiu), infinitiu de present.  

 - Sintaxi de l’oració passiva: l’oració passiva i la seva transformació a la veu activa. 
Llegat de Roma: 

 - El comerç. Les vies de comunicació. La moneda.  
 
UNITAS XVI: Suum cuique 
Continguts:  
Llengua:- La veu passiva: la formació dels temps de perfet (indicatiu), conjugació,  
 - Formes nominals del tema de perfet en passiva: participi de perfet, infinitiu de perfet.  

 - Participi absolut 
Llegat a Roma: 

 - Dret romà: drets fonamentals, principals lleis, dret processal.  
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

1. Conèixer i localitzar en mapes el marc geogràfic de la llengua llatina i de les llengües 
romàniques d'Europa. 
2. Conèixer els orígens de les llengües parlades a Espanya, classificar-les i localitzar-les en un 
mapa. 
3. Establir mitjançant mecanismes d'inferència les relacions existents entre determinats ètims llatins 
i els seus derivats en llengües romàniques. 
4. Conèixer i distingir termes patrimonials i cultismes. 
5. Conèixer, identificar i distingir els diferents formants de les paraules. 
6. Conèixer diferents sistemes d'escriptura i distingir l'alfabet. 
7. Conèixer l'origen de l'alfabet en les llengües modernes. 
8. Conèixer els diferents tipus de pronunciació del llatí. 
9. Conèixer diferents sistemes d'escriptura i di1. Conèixer, identificar i distingir els diferents 
formants de les paraules. 
10. Distingir els diferents tipus de paraules a partir del seu enunciat. 
11. Comprendre el concepte de declinació / flexió verbal. 
12. Conèixer les declinacions, enquadrar les paraules dins la seva declinació i declinarlas 
correctament. 
13. Conjugar correctament les formes verbals estudiades. 
14. Identificar i relacionar elements morfològics, de la llengua llatina que permetin l'anàlisi i 
traducció de textos senzills .. 
15. Conèixer i analitzar les funcions de les paraules en l'oració. 
16. Conèixer els noms dels casos llatins, identificar-los, les funcions de realitzar en la pregària, 
saber traduir els casos a la llengua materna de forma adequada. 
17. Reconèixer i classificar els tipus d'oració simple. 
18. Distingir les oracions simples de les compostes. 
19. Conèixer les funcions de les formes no personals: infinitiu i participi en les oracions. 
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20. Identificar distingir i traduir de forma correcta les construccions d'infinitiu i participi més 
freqüents. 
21. Identificar i relacionar elements sintàctics de la llengua llatina que permetin l'anàlisi i traducció 
de textos senzills. 
22. Conèixer els fets històrics dels períodes de la història de Roma, enquadrar-los en el seu 
període corresponent i realitzar eixos cronològics. 
23. Conèixer l'organització política i social de Roma. 
24. Conèixer els principals déus de la mitologia. 
25. Conèixer els déus, mites i herois llatins i establir semblances i diferències entre els mites i 
herois antics i els actuals. 
26. Conèixer i comparar les característiques de la religiositat i religió llatina amb les actuals. 
27. Conèixer les característiques fonamentals de l'art romà i descriure algunes de les seves 
manifestacions més importants. 
28. Identificar els trets més destacats de les edificacions públiques i l'urbanisme romà i assenyalar 
la seva presència dins el patrimoni històric del nostre país. 
29. Conèixer i aplicar els coneixements fonològics, morfològics, sintàctics i lèxics de la llengua 
llatina per a la interpretació i traducció de textos de dificultat progressiva. 
30. Realitzar a través d'una lectura comprensiva anàlisi i comentari del contingut i estructura de 
textos clàssics originals en llatí o traduïts. 
31. Conèixer, identificar i traduir el lèxic llatí transparent, les paraules de major freqüència i els 
principals prefixos i sufixos. 
32. Identificar i explicar els elements lèxics llatins que romanen en les llengües dels estudiants.. 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
 
Cada avaluació consta com a mínim de dos exàmens parcials (segons la distribució de les unitats i 
del calendari escolar), que representaran el 80% de la nota i, com a mínim un control (20% la resta). 
Dins d’aquest darrer percentatge s’inclouran les possibles notes de exposicions orals, ressenyes 
bibliogràfiques, activitats sobre els llibres de lectura (exposicions, treballs), presentació d’apunts, 
seguiment de les activitats diàries, etc.  
La nota final, tot i que hauria de ser la mitjana ponderada de les tres avaluacions, si a final de curs 
l’alumne ha millorat positivament, no és farà mitjana i obtindrà la qualificació de la darrera avaluació. 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  
 
Recuperació d’avaluacions pendents 
 
Després de cada avaluació, es farà una activitat avaluativa de recuperació per a aquells alumnes 
que hagin suspès. En aquests exàmens, l’alumne suspèn o aprova, però no obté una altra 
qualificació.  
Per a la nota mitjana final es tindrà en compte la nota de l’activitat avaluativa de recuperació (no de 
l’avaluació).  
Si a final de curs un alumne ha suspès una o dues avaluacions, pot recuperar durant la convocatòria 
ordinària a través d’una activitat avaluativa. Ara bé, si un alumne ha suspès les tres avaluacions 
l’alumne no tindrà dret de presentar-se a la recuperació ordinària, sinó que s’examinarà directament 
a la convocatòria extraordinària. Si un alumne que s’examina a la convocatòria ordinària no recupera 
l’avaluació, o les avaluacions pendents, aleshores l’alumne s’examinarà de tota la matèria en la 
convocatòria extraordinària. 
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Proves finals  
 
No hi ha cap examen final, llevat d’aquells que tenen com a finalitat la recuperació de les 
avaluacions.  
Podria donar-se el cas de que tot el grup realitzés l’activitat avaluativa de recuperació, si el professor 
ho considerés oportú per les característiques del curs.  
 
Convocatòria Extraordinària. 
 
Es presenten a la convocatòria extraordinària aquells alumnes que o bé, han suspès las tres 
avaluacions durant el curs, o bé han suspès els exàmens de recuperació de la convocatòria 
ordinària. 
L’activitat avaluativa de la convocatòria extraordinària consisteix en una prova de tota la matèria i, en 
ser una convocatòria a part (extraordinària), es respectarà la qualificació obtinguda per l’alumne.  
L’alumne disposarà d’unes recomanacions sobre Els continguts de la matèria i alguns exercicis i 
indicacions per tal de preparar aquesta activitat avaluativa. Aquestes recomanacions només són 
orientatives en cap cas s’exigeix la seva presentació ni té cap mena d’incidència sobre la puntuació. 
 
Matèries pendents de cursos anteriors 
 
No hi ha. 
 


