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ETAPA BATXILLERAT 

CURS 2020-2021 

ÀREA/MATÈRIA Llatí II 

GRUP B2B 

PROFESSORA Montse Domingo Garcia 

DATA ELABORACIÓ: 09-10-2020 

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 :  Lectura compartida Eneida 
 
UNITAS I  Quot linguas calles, tot homines vales 
Llengua:- Peculiaritats de la declinació nominal 

 - L’adjectiu 
 - L’oració simple 
 - Usos dels casos 

Evolució del lèxic llatí: - Evolució del sistema vocàlic llatí. 
 
UNITAS II  Divina natura dedit agros, ars humana aedificavit urbes 
Llengua:- Els pronoms 

 - Oració composta: coordinació 
 - L’ús de l’acusatiu. 

Evolució del lèxic llatí: - Evolució del sistema consonàntic llatí. 
 
UNITAS III Ars longa, vita brevis  
Llengua:- El pronom relatiu 

 - Pronoms i adjectius indefinits 
 - Els numerals 
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 - Oracions interrogatives 
 - Usos del genitiu 
- Usos del datiu 

Evolució del lèxic llatí: - Evolució de les consonants llatines agrupades 
 
UNITAS IV Factum abiit, monimenta manent 
Llengua:- El mode subjuntiu 

 - El mode imperatiu 
 - L’oració passiva 
 - Ús de l’ablatiu 
 - Els verbs deponents i els irregulars 

Evolució del lèxic llatí: - Evolució de sons i grafies 
 - Origen dels grups consonàntics mbr, ndr, mbl  

 
UNITAS V   Multum legendum esse, non multa 
Llengua:- Formes nominals del verb 

 - L’ablatiu absolut 
Literatura llatina: Característiques de la literatura llatina 

 -Períodes de la literatura llatina 
 - Els gèneres literaris 
 - La historiografia 

Evolució del lèxic llatí: - L’origen del lèxic en llengua castellana 
 
2a Avaluació : Lectura una comèdia de Plaute o de Terenci 
 
UNITAS VI  Fortuna meliores sequitur 
Llengua:- Formes nominals del verb 

 - La conjugació perifràstica 
 - Oracions subordinades adjectives 

Literatura llatina: Gai Sal·lusti Crisp 
Evolució del lèxic llatí: - La derivació dels substantius 
 
UNITAS VII  Res romana erat superior 
Llengua:- L’infinitiu  

 - Les oracions d’infinitiu 
Literatura llatina: Tit Livi 

 - Publi Cornel·li Tàcit 
 - Gai Suetoni Tranquil 

Evolució del lèxic llatí: - La derivació dels adjectius 
 
UNITAS VIII Inlitteratum plausum non desidero 
Llengua:- Oracions interrogatives indirectes 

 - Subordinades en subjuntiu introduïdes per conjuncions. 
 - Oracions subordinades adjectives 

Literatura llatina: La poesia didàctica 
 - La faula 

Evolució del lèxic llatí: - La derivació dels verbs 
 
UNITAS IX Abiit, escessit, evasit, erupit 
Llengua:- Oracions subordinades adverbials de temps 
Literatura llatina: La retòrica i l’oratòria a Roma 
  - Marc Tul·li Ciceró 
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Evolució del lèxic llatí: - La derivació apreciativa 
 
UNITAS X  Ommia vincit amor 
Llengua:- Les proposicions subordinades adverbials comparatives 
Literatura llatina: El gènere èpic 
  - La faula 
Evolució del lèxic llatí: -  La composició 
 
3a Avaluació  
 
UNITAS XI Ad sidera tollere vultus 
Llengua:- Proposicions subordinades adverbials causals 
  - Proposicions subordinades adverbials consecutives 
Literatura llatina: El gènere èpic (II) 
Evolució del lèxic llatí: -Els prefixos en la composició 
 
UNITAS XII  Humani nihil a me alienum 
Llengua:- Proposicions subordinades adverbials concessives 
  - Proposicions subordinades adverbials condicionals 
Literatura llatina: El teatre: orígens i subgèneres 
Evolució del lèxic llatí: - Altres elements de la composició 
 
UNITAS XIII Exegi monumentum aere perennius 
Llengua:- Proposicions subordinades adverbials finals 
  - Altres expressions de la finalitat 
Literatura llatina: El gènere líric 
Evolució del lèxic llatí: - Components grecs en el lèxic castellà 
 
UNITAS XIV Nubes, e Vesuvio fuisse postea cognitum, oriebatur... 
Llengua:- Estil directe i indirecte 
Literatura llatina: La novel·la romana 
  - El gènere epistolar 
  - Textos tècnics i científics 
  - El dret romà: textos jurídics 
Evolució del lèxic llatí: - Components grecs en el lèxic castellà 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
1. Conèixer i distingir termes patrimonials i cultismes.  
2. Reconèixer la presència de llatinismes en el llenguatge científic i en la parla culta, i deduir el seu 

significat a partir dels corresponents termes llatins.  
3. Conèixer les regles d'evolució fonètica del llatí i aplicar-les per realitzar l'evolució de les 

paraules llatines. 
4. Conèixer les categories gramaticals.  
5. Conèixer, identificar i distingir els formants de les paraules.  
6. Realitzar l'anàlisi morfològica de les paraules d'un text clàssic i enunciar.  
7. Identificar totes les formes nominals i pronominals.  
8. Identificar, conjugar, traduir i efectuar la retroversió de totes les formes verbals. 
9. Reconèixer i classificar les oracions i les construccions sintàctiques llatines.  
10. Conèixer les funcions de les formes no personals del verb: Infinitiu, gerundi i participi.  
11. Relacionar i aplicar coneixements sobre elements i construccions sintàctiques en interpretació i 
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traducció de textos de textos clàssics. 
12. Conèixer les característiques dels gèneres literaris llatins, els seus autors i obres més 

representatives i les seves influències en la literatura posterior.  
13. Conèixer les fites essencials de la literatura llatina com a base literària de la literatura i cultura 

europea i occidental.  
14. Analitzar, interpretar i situar en el temps textos mitjançant lectura comprensiva, distingint 

gènere, època, característiques i estructura, si l'extensió del passatge ho permet.  
15. Establir relacions i paral·lelismes entre la literatura clàssica i la posterior. 
16. Realitzar la traducció, interpretació i comentaris lingüístics, històrics i literaris de textos d'autors 

llatins.  
17. Utilitzar el diccionari i buscar el terme més apropiat en la llengua pròpia per a la traducció del 

text.  
18. Identificar les característiques formals dels textos.  
19. Conèixer el context social, cultural i històric dels textos traduïts. 
20. Conèixer, identificar i traduir termes llatins pertanyents al vocabulari especialitzat: lèxic literari i 

filosòfic.  
21. Reconèixer els elements lèxics llatins que romanen en les llengües dels estudiants.  
22. Conèixer les regles d'evolució fonètica del llatí i aplicar-les per realitzar l'evolució de les 

paraules llatines. 
 

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 aquestes activitats avaluatives, 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 un alumne que s’examina en la convocatòria ordinària no recupera l’avaluació o les avaluacions 
pendents, aleshores l’alumne s’examinarà de tota la matèria en la convocatòria extraordinària. 
 
Proves finals  
 
No hi ha cap final, llevat d’aquells que tenen com a finalitat la recuperació de les avaluacions.  Ara 
bé, el docent por oferir als alumnes la possibilitat de presentar-se a una activitat avaluativa, del 
mateix estil que les proves de les EBAU de manera que serveixi per millorar la nota del curs 
sempre i quan la matèria s’hagi aprovat a priori. 
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Millora de la nota de la matèria 
 
Aquells alumnes que vulguin millorar la nota de la matèria, encara que hagin aprovat l’avaluació, 
tenen la possibilitat de realitzar activitats avaluatives que ho permetin. Aquestes activitats 
avaluatives poden coincidir amb l’activitat de recuperació. 
 
Convocatòria Extraordinària 
 
Es presenten a la convocatòria extraordinària aquells alumnes que o bé, han suspès les tres 
avaluacions durant el curs, o bé han suspès les activitats avaluatives de la convocatòria ordinària.  
L’activitat avaluativa extraordinària comprèn  la totalitat de la matèria i, en ésser 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 l’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 
 
Aquells alumnes que promocionen de curs amb l’assignatura suspesa del curs anterior, tindran 
l’oportunitat d’aprovar-la durant el curs (mentre estan cursant segon) a través de tres activitats 
avaluatives de recuperació que se realitzaran en tres períodes diferents del curs escolar. En 
cadascun de les activitats avaluatives, l’alumne s’examinarà d’una part dels continguts de primer. 
Cal que l’alumne aprovi les tres parts per tal d’aprovar l’assignatura.  
Es notificarà a l’alumne dels continguts de cadascuna de les proves per tal que es pugui preparar 
les corresponents activitats avaluatives a través del document destinat a tal efecte.  
Donat que es tracta d’una convocatòria nova, l’alumne obtindrà la qualificació obtinguda de la 
mitjana ponderada de les tres activitats avaluatives. 
 


