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7.- Distribució i seqüenciació dels continguts. 
 

Distribució dels continguts durant el curs 

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

BLOC1 Morfosintaxi del llatí 
Revisió de la morfologia nominal i pronominal. 
Formes menys usuals i irregulars. 
Conjuncions coordinants: copulatives, 
disjuntives, adversatives, etc... 
Revisió de la morfologia verbal regular i del 
verb sum i els seus compostos. Altres verbs 
irregulars i defectius. 
Formes nominals del verb:els participis 
concertats i l'ablatiu absolut. 
Formes nominals del verb. Les oracions 
d'infinitiu.Construcció personal 
d'infinitiu.L'infinitiu històric. 
Formes nominals del verb:Sintaxi del gerundi, 
gerundiu i supí. 
Aprofundiment en l’estudi de la sintaxi 
nominal: sintaxi dels casos. 
Revisió de la sintaxi de l’oració simple, de la 
juxtaposició i de la coordinació. 
El pronom relatiu i les oracions de relatiu. 

BLOC1 Morfosintaxi del llatí 
Verbs deponents: passius, actius i 
semideponents. 
Verbs defectius i impersonals. 
Oracions subordinades substantives amb quod, 
ut/ne, quominus, quin. 
Oracions subordinades 
adverbials:Finals,Temporals,Causals. 
Oracions subordinades adverbials: 
Comparatives, Concessives, Consecutives. 
BLOC2 Els textos llatins 
Lectura comprensiva d'obres o fragments 
traduïts: Ciceró i Aulus Gel·li. 
Iniciació a les tècniques de traducció. 
Interpretació de textos llatins. 
Estudi sintàctic comparatiu entre un text 
originari i la seva traducció. 
Apropament al context històric, social i cultural 
dels textos. 
BLOC3 El lèxic del llatí 

BLOC1 Morfosintaxi del llatí 
Oracions subordinades condicionals. 
Oracions subordinades interrogatives directes i 
indirectes. 
Les construccions perifràstiques. 
BLOC2 Els textos llatins 
Lectura comprensiva d'obres o fragments 
traduïts. Ovidi  
Iniciació a les tècniques de traducció. 
Interpretació de textos llatins. 
Estudi sintàctic comparatiu entre un text 
originari i la seva traducció. 
Apropament al context històric, social i cultural 
dels textos. 
BLOC3 El lèxic del llatí 
Aprenentatge del vocabulari llatí 
bàsic.Continuació.  
Grups temàtics i famílies de paraules, prefixos i 
sufixos.Continuació.  
Evolució fonètica morfològica i semàntica de 



Relatius amb valor adverbial.El fals relatiu. 
BLOC2 Els textos llatins 
Aprofundiment en les tècniques de comentari i 
traducció de textos llatins. Juli Cèsar, Catul i 
Horaci. 
Comparació del text original amb la seva 
traducció. 
Anàlisi morfosintàctica. 
Ús del diccionari. 
Lectura i interpretació de textos traduïts: els 
gèneres literaris. 
Apropament al context social, cultural i històric 
dels textos interpretats. 
BLOC3 El lèxic del llatí 
Aprenentatge del vocabulari llatí bàsic.  
Grups temàtics i famílies de paraules. 
Evolució fonètica morfològica i semàntica de 
les paraules llatines en les llengües 
romàniques. 
Expressions llatines incorporades al llenguatge 
habitual i culte. 
BLOC4 Política i cultura en el món romà. 
La seva pervivència a Europa. 
Etapes de la literatura llatina. 
Els gèneres literaris llatins i la seva continuïtat 
en la literatura occidental: la literatura 
catalana. 
Tècnica i art a Roma. La seva pervivència a 
Occident. 
La historiografia llatina.Cèsar, Sal·lusti, Suetoni 
i Tàcit. 

Aprenentatge del vocabulari llatí bàsic. 
Continuació.  
Grups temàtics i famílies de paraules, prefixos i 
sufixos.Continuació.  
Evolució fonètica morfològica i semàntica de 
les paraules llatines. 
Expressions llatines incorporades al llenguatge 
habitual i culte.Continuació.  
Normes de derivació etimològica del llatí al 
català. 
BLOC4 Política i cultura en el món romà. 
La seva pervivència a Europa 
Pervivència del Dret Romà. 
El llegat de Roma a Hispània. Aprofundiment 
en el llegat de Mallorca. 
La litertura llatina: l'oratòria. Ciceró. L'èpica: 
Virgili i Lucà. 

les paraules llatines en les llengües 
romàniques.Continuació.  
Expressions llatines incorporades al llenguatge 
habitual i culte.Continuació.  
Normes de derivació etimològica del llatí al 
català. 
BLOC4 Política i cultura en el món romà. 
La seva pervivència a Europa 
Pervivència del Dret Romà. 
La literatura llatina: la lírica.Ovidi.  

 
7.1- Estàndards d'aprenentatge avaluables. 
 
1. Identificar i analitzar en textos originals els elements de la morfologia regular i irregular, i de la sintaxi de l’oració simple i composta, tot                         
comparant-los amb altres llengües conegudes 
2. Traduir de manera coherent textos llatins d’una certa complexitat pertanyents a diferents gèneres literaris  



3. Comparar el lèxic llatí amb el de les altres llengües d’ús de l’alumnat, identificant-ne els components i deduint-ne el significat etimològic 
4. Aplicar les regles d’evolució fonètica del llatí a les llengües romàniques, utilitzant la terminologia adequada en la descripció dels fenòmens                     
fonètics 
5. Comentar i identificar trets literaris essencials de textos traduïts corresponents a diversos gèners i reconèixer-hi les seves característiques i el                     
sentit de la seva transmissió a la literatura posterior 
6. Usar correctament expressions i frases fetes llatines en una redacció 
7. Realitzar treballs monogràfics consultant les fonts directes i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina                     
d’organització i comunicació dels resultats 
 
8.- Criteris i procediments d'avaluació. 
 

Els criteris numèrics que es seguiran per qualificar els alumnes a cadascuna de les tres avaluacions seran els següents: 
 

A) PROVES ESCRITES: Un 90% de la nota provindrà de les proves escrites realitzades durant l'avaluació i de la facilitat d'expressió oral i 
escrita de l'alumne. Dins aquest percentatge del 90% a la nota dels exàmens que incloguin desenvolupar un tema per escrit fins a un 
10% més pot afegir-se a la qualificació en consideració de la correcció ortogràfica, d'expressió i presentació.  
Un 60% de la nota provindrà de les proves escrites realitzades durant l'avaluació per valorar els coneixements de gramàtica, sintaxi i 
traducció assolits pels alumnes. 
Un 30% de la nota provindrà de les proves escrites realitzades durant l'avaluació per valorar els coneixements de lèxic, mitologia, 
geografia, història, cultura, art i civilització assolits pels alumnes. 
Un 10% de la nota provindrà d'una prova escrita realitzada durant l'avaluació per valorar els coneixements dels temes de literatura 
assolits pels alumnes. 

B) AVALUACIÓ CONTÍNUA: Un 10% provindrà de la nota de l'avaluació contínua a classe. Es valoraran i qualificaran els exercicis, activitats i 
treballs realitzats tant a classe com a casa, individuals o en grup. 

 
Al llarg de cada avaluació es realitzaran un mínim de tres proves escrites, una de les quals consistirà en un examen d' un o més temes de                           
literatura amb el valor del 10%; la nota de cada avaluació consistirà en la nota mitjana de les notes de les proves juntament amb les                         
notes corresponents a l'avaluació contínua. La nota final consistirà en la mitjana de la suma de les notes de les tres                     
avaluacions . Es considerarà aprovat tot alumne amb una qualificació mínima de 5. 
 
Tenint en compte que les qualificacions han de ser numèriques i en nombres sencers per tal d'arrodonir els decimals es 
considerarà que tot decimal per damunt o igual a 0'5 equival al nombre sencer superior, mentre que tot decimal igual o 
inferior a 0'4 equival al nombre sencer inferior. 

 
 
 
8.1.-Criteris i instruments de qualificació i promoció 



 
Criteris i instruments de qualificació i promoció 

Nombre mínim de parcials per avaluació 3 

Exàmens, exercicis teòrics... 90% del total de cada avaluació 

Pràctica, entrega de quadern, tasques... 10 % del total de cada avaluació 

Actitud Una actitud o comportament inadequats poden comportar la pèrdua de fins a un 20 % de                
la nota de cada avaluació que s'aplicarà de manera proporcional i progressiva en funció de la                
reiteració dels comportaments inadequats. Es tindrà especialment en compte en aquest sentit            
l'absència injustificada a classe per preparar proves d'altres matèries.  

Correcció lingüística Es podrà afegir a la qualificació fins a un 10 % més a cada examen de literatura en consideració de la                     
correcció ortogràfica, d'expressió i presentació. 

 
LLATÍ 2 BATX. 2019-20 

CONTINGUTS 1a  AVALUACIÓ   33% 2a  AVALUACIÓ   33% 3a  AVALUACIÓ   33% 

 
 
TRADUCCIÓ  
I  
ANÀLISI 
60% 

EXAMEN 1 
 

Oracions 
subordinades 
d'Infinitiu 
 

EXAMEN 2 
 

Oracions 
subordinades de 
Relatiu. 
El Subjuntiu. 

EXAMEN 1 
 

Oracions 
subordinades amb 
Quod 

EXAMEN 2 
 

Oracions 
subordinades amb 
Cum, Ut i Ne 

EXAMEN 3 
 

Construccions de 
Participi 

EXAMEN 1 
 

Oracions 
subordinades 
Adverbials 

EXAMEN 2 
 

Construccions de 
Gerundi i 
Gerundiu 

EXERCICIS  
10% 

Entrega text 
Theseus pàg.131 

Entrega text  
Simònides 
pàg. 104 

Entrega text  Entrega text 
Judici de Paris 
Fotocòpia 

Entrega text  
Horacis 
Fotocòpia 

Entrega text  
Cèsar creua el 
Tàmesis 
Fotocòpia 

Entrega text  
Afranius i Petreius 
Fotocòpia 

LLATINISMES 
10% 

Inter nos/   Modus 
vivendi 

Motu proprio/  
Patria potestas 

Peccata minuta/ 
Quorum 

Rara avis/  
Sine die 

Snob/ Tu quoque Ubi sunt/ 
Vae victis 

Vale/ 
Vox populi 

HISTÒRIA DE 
ROMA 
10% 

 La Fi de la 
República 
Romana 

 August i l'Alt 
Imperi. 
 

  El Baix Imperi. 
Constantí. 

LITERATURA 
10% 

L'oratòria llatina – Ciceró 
La historiografia llatina- Juli Cèsar 

L' Èpica llatina – Ovidi – Les Metamorfosis La Poesia Lírica – Horaci i Catul 



 
 
8.2.- Procediments de recuperació. 
 

Procediments de recuperació 

Nota mínima per fer mitjana (exàmens). No hi ha nota mínima. 

Nota mínima per fer mitjana (avaluació). No hi ha nota mínima. 

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques):  maig. Continguts dels trimestres no superats. 

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques):   juny. Continguts dels trimestres no superats. 
 

 
Matèries pendents 

Protocol de pendents: lliurament de tasques al llarg dels tres trimestres. 

Exàmens de pendents: tercera avaluació, data a convenir. 
 
A final de curs, els alumnes que no hagin aprovat amb la nota sumada de les tres avaluacions ordinàries tindran dret a realitzar un examen                         
de recuperació en el mes de maig que inclogui els continguts no superats. Si tot i així no superen l'assignatura, hauran de presentar-se a la                         
convocatòria extraordinària de juny i entregar els exercicis indicats a més de realitzar un examen escrit de les mateixes característiques de                     
la prova de maig. Es guardarà la nota de l'avaluació de maig quan sigui superior a la de l'avaluació de juny. 
 
Els alumnes que tinguin la matèria de llatí de primer de batxillerat pendent del curs anterior hauran de recuperar-la abans de poder aprovar la                        
matèria de llatí de segon. 
A tal efecte es podran examinar dels continguts de llatí de primer de batxillerat en una prova escrita que es durà a terme en una data a                           
determinar del segon o tercer trimestre. 
Els continguts mínims exigibles, així com els procediments i criteris d'avaluació i qualificació són els mateixos que els ja referits a la programació                       
de primer de batxillerat. 
Les activitats de recuperació s'acordaran individualment entre l'alumne i el cap de departament i tindran en compte els continguts ja aprovats                     
per l'alumne el curs anterior. 
 
 
 
 
 



 
 
9.- Materials i recursos didàctics.  
 

Materials didàctics 

Llibre de text El mateix de primer curs i un dossier d'elaboració pròpia del centre. 

Altres recursos texts originals i adaptats d’autors llatins 
textos d’autors llatins traduïts 
textos d'autors contemporanis sobre temes de civilització llatina 
tractats de literatura, lingüística i història llatines 
diapositives i vídeos referents al món clàssic. 
diccionaris lèxics i etimològics de llatí, català i castellà.  

 
10.- Activitats complementàries i extraescolars. 
 

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat 

1a avaluació Preu 2a avaluació Preu 3a avaluació Preu Pendent de 
concretar 

Preu 

  Festival teatre clàssic a 
Palma. 22 o 23 de gener. 

Aprox.20€     

 
D'altra banda, es contempla l'assistència a altres activitats que es puguin presentar al llarg del curs i que encara no han estat programades. 
 

Signat: 
 
Antoni Sagarra Garcia                                               sa Pobla,  22 de setembre de 2019  


