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7.- Distribució i seqüenciació dels continguts. 
 

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

T1-La fundació de Roma i la Monarquia 
La llengua llatina, els seus orígens. 
L'indoeuropeu i les seves famílies lingüístiques. 
Les llengües romàniques. 
L'alfabet llatí i la seva 
pronunciació.Morfologia:Primera declinació, 
present  del verb sum. 
Sintaxi: predicat nominal i verbal amb el verb 
sum. Funcions bàsiques dels casos. 
Nocions de lèxic grecollatí.Mots patrimonials i 
cultismes.L'urbanisme. Les termes. 
T2-La República. 
Morfologia:Segona declinació, present 
d'indicatiu actiu..  
Sintaxi:l'ordre dels mots dins de l'oració      
llatina.Els aqüeductes. 
T3-Magistratures i institucions republicanes. 
Morfologia:els adjectius de la primera     
classe.l'imperfet d'indicatiu. 
Sintaxi:la concordança de l'adjectiu. Lèxic: els      
radicals llatins (1) 
El llatí vulgar. 
Els teatres. 

T4-Divinitats grecoromanes. El Panteó Olímpic. 
La fi de la república. 
Morfologia: tercera declinació (1) Les 
conjuncions de coordinació. 
Sintaxi: l'aposició.  
Lèxic:els radicals llatins (2) 
Els amfiteatres. 
T5-Divinitats grecoromanes. El Panteó Olímpic. 
L'alt Imperi. 
Morfologia: la tercera declinació (2) 
El futur imperfet d'indicatiu. 
Sintaxi: el datiu possessiu. 
Lèxic: llatinismes, etimologies,locucions i 
expressions grecollatines. 
Els circs. 
T6-Divinitats grecoromanes. El Panteó Olímpic. 
El Baix Imperi. 
Morfologia:adjectius de la segona classe. 
L'infinitiu. 
Sintaxi: el complement de lloc. 
Lèxic:llatinismes,etimologies,locucions i 
expressions grecollatines. 
Els mausoleus. 

T7- Les classes socials. 
Morfologia: la quarta i la cinquena 
declinació.les preposicions. 
Sintaxi: els complements de temps. 
Lèxic:llatinismes, etimologies,locucions i 
expressions grecollatines. 
Els arcs de triomf. 
T8-La romanització d'Hispània. Els Romans a 
les Illes Balears. 
Morfologia:els demostratius. L'adverbi  
Sintaxi: els complements de causa, companyia, 
manera i instrument. 
Lèxic: Els camps semàntics (1). Els tòpics 
literaris. 
Les Vil·les. 
T9- La religió romana. 
Morfologia: Els adjectius i pronoms personals, 
possessius, anafòrics i d'identiat.L'imperatiu en 
present i futur. 
Sintaxi: el predicatiu. 
Lèxic:Els camps semàntics (2). La ciència i la 
tècnica. 
Els temples. 



8.- Criteris i procediments d'avaluació. 
 
Al llarg de cada avaluació es realitzaran un mínim de dues proves escrites; 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 i al comportament i actitud. La nota final consistirà en la mitjana 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 d'avaluació 

Nombre mínim de parcials per avaluació 2 

Exàmens, exercicis teòrics 90 % del total de cada avaluació 

Activitats i treballs realitzats tant a classe 
com a casa, individuals o en grup. 

10 % del total de cada avaluació 

Actitud de l'alumne a classe,participació 
activa,  intervencions durant els exercicis 
grupals o individuals, etc. 

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 en consideració de la                   
correcció ortogràfica, d'expressió i presentació. 

 
8.2.- Procediments de recuperació. 
 
A final de curs, els alumnes que no hagin aprovat amb la nota mitjana de les tres avaluacions tindran dret a realitzar un examen de recuperació                          
en el mes de juny que inclogui els continguts dels trimestres no superats.Si tot i així no superen l'assignatura, hauran de presentar-se a la                        
convocatòria extraordinària de setembre i realitzar un examen escrit de les mateixes característiques de la prova de juny. Es guardarà la nota de                       
l'avaluació de juny quan sigui superior a la de l'avaluació de setembre. 
 
 
 
 
 



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): juny. Continguts dels trimestres no superats. 

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): setembre. 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. 
 
9.- Materials i recursos didàctics.  
 

Materials didàctics 

Llatí 4rt ESO 

Llibre de text Llatí de l'Editorial Casals. ISBN 978-84-218-3863-1 

Altres recursos textos d’autors clàssics grecs i llatins traduïts. 
textos d’autors contemporanis sobre temes del món clàssic. 
tractats de literatura i història de l’antiguitat clàssica. 
mapes històrics de Grècia i Roma. 
Diapositives, pel·ícules i vídeos referents al món clàssic.  
Moodle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.- Activitats complementàries i extraescolars. 
 
No hi ha prevista cap activitat concreta. Si durant el curs apareix l'oportunitat de realitzar-ne alguna es valorarà la viabilitat. 
 

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat 

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