
ASSIGNATURA: Llatí
NIVELL: 4t ESO

CURS 2022-23
ESPECIFICACIONS DE L'ASSIGNATURA

● Professorat: Pere Miquel Castell Lucio
● Hores lectives totals previstes per curs: 110 hores
● Nuclis temàtics de continguts:

IES Josep Font i Trias                                      Dossier alumnat                                           Curs 2022-23



1r Trimestre

Llengua: El llatí: origen. Alfabet llatí i pronunciació.
Flexió nominal: els casos. Les declinacions
Morfologia verbal: tema de present,
Sintaxi: valor dels casos. Ordre de paraules. Concordança. Oració
copulativa i transitiva.
Estudi del vocabulari més freqüent.
Cultura: de Roma com a potència mediterrània. Sinopsi històrica
dels segles VIII a. C. al VI d. C.
Mitologia

2n Trimestre

Llengua: Flexió nominal i pronominal: adjectius i pronoms.
Flexió verbal: tema de perfet actiu.
Lèxic: Aprenentatge del vocabulari més freqüent. Expressions
llatines incorporades al llenguatge habitual i culte.
Cultura: Organitzaci social de Roma i institucions polítiques i
militars. Religió i mitologia.
Aspectes més rellevants de la vida quotidiana dels romans.

3r Trimestre

Llengua: Visió completa de la flexió nominal i pronominal.
Lèxic: formació de paraules. Derivació i composició. Famílies de
paraules. Sufixos i elements d’origen llatí.
Cultura: romanització d’Hispània. Projecció actual. Especial
esment del cas de les Balears.
Mitologia

Objectius Competencials

Comprensió oral (5%): L'alumne ha de ser capaç d'entendre frases bàsiques llatines.

Comprensió lectora (15%): Entendre perfectament els textos proposats, ja sigui sobre qüestions de

història, de religió, mitologia o bé cultura clàssica. Saber relacionar els diferents textos i extreure les

principals idees que poden ser més rellevants. Relacionar les idees del text proposat amb el món actual i

veure la influència de la cultura romana avui dia.

Expressió  escrita (15%): Els relats s'han de fer de forma coherent, connectada, en un llenguatge fluid i

capaç de reflectir allò que es demana. Ha de ser capaç de descriure tots els trets característics de les

diferents etapes de la història de Roma. Ha de ser capaç de realitzar una anàlisi sintàctica, a partir de

frases breus en llengua llatina.

Expressió oral (15%): L'alumne ha de ser capaç d'entendre frases bàsiques llatines, tenir un vocabulari

inicial i interactuar amb el professor i la resta de companys . En la seva llengua materna ha de ser capaç

de relatar un mite amb coherència, correcció i interpretació; també ha de descriure esdeveniments

històrics amb lògica, tot sabent interpretar les causes i les conseqüències que se'n deriven .
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Patrimoni (15%): Ser conscient del llegat cultural, arquitectònic i urbanístic que el món romà ha deixat

entre nosaltres. Conèixer-lo, valorar-lo i saber identificar-lo. Ha de saber veure i conèixer les principals

influències del món romà i clàssic en el món actual.

Memorització (15%): Ha de ser capaç de reflectir allò que s'ha explicat durant les sessions, sense cap

mena de suport.. Poder explicar un mite o bé un fet històric tot valorant una interpretació clara i evident

dels fets.

Treball(5%): entregar totes les tasques i fer-ho dins el termini establert. actitud envers la matèria.

Equip(5%): Es valorarà la forma d ́interactuar dins un grup més o manco reduït .

Participació(5%): actitud envers la matèria; iniciativa i proposta de continguts.

Responsabilitat(5%): Ha de tenir cura del material comú i individual; entregar les tasques a l ́hora

determinada; organitzar-se i fer el seguiment dels continguts exposats.

Criteris d’avaluació i qualificació.

1.- INSTRUMENTS DE SEGUIMENT.
a) actitud envers l'assignatura; participació a classe; realització de tasques
encomanades i
seguiment de l'assignatura.
b) Treballs i proves de lingüística
c) Treballs sobre temes de cultura, història o mitologia
d) Expressió oral i escrita
2.- PROCEDIMENTS
a) Al llarg del trimestre s'encomanaran exercicis, textos i petits treballs d'investigació;
treballs de
lectura per realitzar tant a classe com a casa.
Si un alumne falta el dia en el qual s'encomana un exercici, ell o ella es farà
responsable
d ́informar-se abans de la següent classe
3.- Els percentatges de les diferents tasques són proposats tot depenent de l'objectiu
competencial que es vulgui provar.
Qualsevol tasca plagiada sense consentiment del professor serà qualificada amb una
rúbrica
negativa.

Recuperació de la matèria
1. Durant el trimestre, la nota numèrica sortirà del resultant de la mitjana ponderada de les
diferents tasques que dependrà sempre de l'objectiu principal que es vulgui analitzar en aquella
tasca determinada.
2. Llatí és una matèria acumulativa; això implica que l'avaluació és contínua. La tercera avaluació, per
tant, té caràcter d ́avaluació final a efectes de recuperació.
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Criteris de recuperació d’avaluacions pendents
L'avaluació és contínua per a tots aquells alumnes que s'esforcin al llarg del curs i demostrin un interès continu per
l'assignatura. Abandonar l'assignatura en qualque moment de l'avaluació o curs ( per exemple amb una actitud pasiva,
entregar l'examen en blanc...) suspèn el dret a avaluació continua.

Criteris de lliurament de treballs i/o tasques.

Es valoraran totes aquelles tasques, tan oral com escrites, encomanades pel professorat, les qualificacions de les

quals es tendran en compte a la nota final. Aquestes s'han de lliurar en la data indicada, en cas de no lliurar-les, la

qualificació serà de 0.  La nota mínima perquè aquestes tasques facin mitjana amb les altres ha de ser d’un 4.

Material específic de l’assignatura.

Llatí 4t ESO Martí Durán Editorial casals 978-84-218-6110-3

Lectures de poemes, contes curts, fragments d’obres i d’altres textos per tal de treballar la comprensió i l’expressió
tant oral com escrita.
Es realitzaran activitats d’expressió oral o escrita de forma més lúdica i creativa. Es veuran pel·lícules d’interès.
S’utilitzaran fotocòpies i materials diferents editorials per treballar aquests aspectes.

Activitats complementàries
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