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ESPECIFICACIONS DE L'ASSIGNATURA

● Professorat: Pere Castell
● Hores lectives totals previstes per curs: 105 hores
● Nuclis temàtics de continguts:

. El text: comprensió i traducció
A. Unitats lingüístiques de la llengua llatina
B. La traducció: tècniques, processos i eines
Plurilingüisme
- Sistemes d’escriptura al llarg de la història
. - Evolució del llatí
- Regles fonètiques bàsiques en l’evolució del llatí a les llengües d’ensenyament.
- Lèxic: lexemes, sufixos i prefixos d’origen llatí
Educació literària
- La llengua llatina com a principal via de transmissió del món clàssic.
Principals gèneres de la literatura llatina
Recepció de la literatura llatina: influència en la producció cultural europea,
Geografia del procés d’expansió de Roma des del seu naixement fins a la desaparició de l’Imperi
romà
- Història d- Institucions, creences i formes de vida de la civilització llatina
Història de l’antiga Roma

Llegat i patrimoni
- Conceptes de llegat, herència i patrimoni

- L’alumnat tendrà al classroom el material seqüenciat.

Criteris d’avaluació i qualificació.

CRITERI PERCENTATGE

1.1. Realitzar traduccions directes o inverses de textos o
fragments adaptats o originals, de dificultat adequada i
progressiva, amb correcció ortogràfica i expressiva, identificant
i analitzant unitats lingüístiques regulars de la llengua i
apreciant variants i coincidències amb altres llengües
conegudes.

8%

. 1.2. Seleccionar de manera progressivament autònoma el
significat apropiat de paraules polisèmiques i justificar la
decisió, tenint en compte la informació cotextual o contextual i
utilitzant eines de suport al procés de traducció en diferents
suports, com ara llistes de vocabulari, glossaris, diccionaris,
mapes o atles, correctors ortogràfics, gramàtiques i llibres
d’estil.

7%

1.3. Revisar i esmenar de manera progressivament autònoma
les pròpies traduccions i la dels companys i les companyes,
realitzant proposades de millora i argumentant els canvis amb
terminologia especialitzada a partir de la reflexió lingüística.

5%
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1.4. Realitzar la lectura directa de textos llatins senzills
identificant les unitats lingüístiques bàsiques de la llengua
llatina, comparant-les amb les de les llengües del repertori
lingüístic propi i assimilant els aspectes morfològics, sintàctics
i lèxics elementals del llatí.

6%

1.5. Registrar els progressos i dificultats d’aprenentatge de la
llengua llatina, seleccionant les estratègies més adequades i
eficaces per a superar aquestes dificultats i consolidar el seu
aprenentatge, realitzant activitats de planificació del propi
aprenentatge, autoavaluació i coavaluació, com les propostes en
el Portafolis Europeu de les Llengües (PEL) o en un diari
d’aprenentatge, fent-los explícits i compartint-los.

3%

. 2.1. Deduir el significat etimològic d’un terme d’ús comú i
inferir el significat de termes de nova aparició o procedents de
lèxic especialitzat aplicant, de manera guiada, estratègies de
reconeixement de formants llatins atesos els canvis fonètics,
morfològics o semàntics que hagin tingut lloc

6%

2.2. Explicar canvis fonètics, morfològics o semàntics de
complexitat creixent que s’han produït tant des del llatí culte
com des del llatí vulgar fins a les llengües d’ensenyament,
servint-se quan sigui possible de la comparació amb altres
llengües del repertori propi.

5%

2.3. Explicar, de manera guiada, la relació del llatí amb les
llengües modernes, analitzant els elements lingüístics comuns
d’origen grec i utilitzant de forma guiada estratègies i
coneixements de les llengües i llenguatges que conformen el
repertori de l’alumnat.

5%

2.4. Identificar prejudicis i estereotips lingüístics adoptant una
actitud de respecte i valoració de la diversitat com a riquesa
cultural, lingüística i dialectal, a partir de criteris donats.

5%

3.1. Interpretar i comentar, de forma guiada, textos i fragments
literaris llatins de diversa índole i de creixent complexitat,
aplicant estratègies d’anàlisi i reflexió que impliquin mobilitzar
la pròpia experiència, comprendre el món i la condició humana i
desenvolupar la sensibilitat estètica i l’hàbit lector.

6%

3.2. Analitzar i explicar els gèneres, temes, tòpics i valors ètics o
estètics d’obres o fragments literaris llatins comparant-los amb
obres o fragments literaris posteriors, des d’un enfocament
intertextual guiat.

7%

3.3. Identificar i definir, de manera guiada, paraules llatines que
designen conceptes fonamentals per a l’estudi i comprensió de
la civilització llatina i l’aprenentatge de la qual combina
coneixements lèxics i culturals, com ara imperium, natura, civis
o pater familias, en textos de diferents formats

6%

3.4. Crear textos individuals o col·lectius amb intenció literària i
consciència d’estil, en diferents suports i amb ajuda d’altres
llenguatges artístics i audiovisuals, a partir de la lectura d’obres

4%
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o fragments significatius en els quals s’hagi partit de la
civilització i cultura llatines com a font d’inspiració.

4.1. Explicar, a partir de criteris donats, els processos històrics i
polítics, les institucions, les maneres de vida i els costums de la
societat romana, comparant-los amb els de les societats
actuals, valorant les adaptacions i canvis experimentats a la
llum de l’evolució de les societats i els drets humans, i afavorint
el desenvolupament d’una cultura compartida i una ciutadania
compromesa amb la memòria col·lectiva i els valors
democràtics.

6%

4.2. Debatre sobre la importància, evolució, assimilació o
qüestionament de diferents aspectes del llegat romà en la nostra
societat, utilitzant estratègies retòriques i oratòries de manera
guiada, mediant entre postures quan sigui necessari,
seleccionant i contrastant informació i experiències veraces i
mostrant interès, respecte i empatia per altres opinions i
argumentacions.

5%

4.3. Elaborar treballs de recerca de manera progressivament
autònoma en diferents suports sobre aspectes del llegat de la
civilització llatina en l’àmbit personal, religiós i sociopolític
localitzant, seleccionant, contrastant i reelaborant informació
procedent de diferents fonts, calibrant la seva fiabilitat i
pertinència i respectant els principis de rigor i propietat
intel·lectual.

5%

5.1. Identificar i explicar el llegat material i immaterial de la
civilització llatina com a font d’inspiració, analitzant
produccions culturals i artístiques posteriors a partir de criteris
donats.

5%

5.2. Investigar, de manera guiada, el patrimoni històric,
arqueològic, artístic i cultural heretat de la civilització llatina,
actuant de manera adequada, empàtica i respectuosa i
interessant-se pels processos de construcció, preservació,
conservació i restauració i per aquelles actituds cíviques que
asseguren la seva sostenibilitat.

3%

5.3. Explorar les petjades de la romanització i el llegat romà a
l’entorn de l’alumnat, a partir de criteris donats, aplicant els
coneixements adquirits i reflexionant sobre les implicacions
dels seus diferents usos, donant exemples de la pervivència de
l’Antiguitat clàssica en la seva vida quotidiana presentant els
seus resultats a través de diferents suports.

3%

Cada avaluació constarà de dues o tres situacions d’aprenentatge de les quals s'extreu diferents notes i
després es farà la mitjana entre totes aquestes.

Condicions per a fer mitjana:

● Haver lliurat tot el que requereixi el professor/a en la data indicada ( en cas de no
lliurar-les la qualificació serà un 0)

●  No mostrar una actitud passiva ( no prestar atenció, deixar exàmens o tasques en
blanc...). A totes les situacions d’aprenentatge es tindrà en compte l’actitud.  
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● El professor/a podrà revisar el quadern de classe trimestralment o a diari amb la
finalitat de constatar si la feina està feta, corregida, si s'ha fet les qüestions teòriques…

Els criteris de puntuació de cada examen i tasca s'indicaran al seu encapçalament. Hi haurà la puntuació
pròpia de cada pregunta.

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents.

L'avaluació és continua sempre que s'acompleixin les pautes següents:
 No s'aprovarà si no s'han entregat totes les tasques a la data establerta, si no és així, el professor
indicarà quan i com és possible recuperar-les.
 A la nota final es tindran en compte tots el criteris.
 

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 tindran 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. 
Material específic de l’assignatura.
●

Activitats complementàries 

El departament de Llengües Clàssiques  té prevista la següent activitat:

● Possible sortida al Festival de Cultura Clàssica organitzat per Maremagnum
Les dates estàn encara per confirmar.

IES Josep Font i Trias                                      Dossier alumnat                                           Curs 2022-23


