
PROGRAMACIÓ SUBDEPARTAMENT DE LLATÍ I GREC CURS 2020 - 21
MATÈRIA: LLATÍ NIVELL: 2on DE BATXILLERAT

Aquest  document  ha  d’anar  acompanyat  de  l’annex  on  hi  apareguin  les  orientacions  metodològiques,
contribució de la matèria al desenvolupament de les competències, objectius específics, continguts, criteris
d’avaluació i estandards d’aprenentatge avaluables del currículum d’ESO i/o Batxillerat.
Accés a l’annex editable en Word del currículum de cada matèria:  Decret  34/2015, de 15 de maig (ESO),
Decret 35/2015, de 15 de maig (Batxillerat). És a dir, heu d’emplenar aquest document de programació i hi heu
d’adjuntar el document del currículum de la matèria corresponent, editat així com es demana als apartats 2.1,
2.3 i 4.

Professorat que imparteix el nivell
Nom i llinatges Grup

ANTONI SAGARRA GARCIA LLATÍ 2on DE BATXILLERAT 

1.- Continguts (conjunt de coneixements, habilitats, destreses i actituds que contribueixen a 
l’assoliment dels objectius de cada ensenyament i etapa educativa i a l’adquisició de competencies) 

 1.1.- Distribució i seqüenciació dels continguts

Distribució dels continguts durant el curs
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

UD 9 (REPÀS)
1. El participi
2. La veu passiva. Temes de 
present i de perfet
Llatinismes: Illo tempore/
INRI
Els numerals

UD 10
1. L’infinitiu i les construccions 
d’infinitiu
2. L’imperatiu
Llatinismes: inter nos/
modus vivendi
El predicatiu

UD 8 (REPÀS) i 16 
1.El pronom relatiu.Les 
subordinades adjectives: 
ampliació del relatiu
2. El genitiu
3. El datiu
Llatinismes: Motu proprio/     
Patria potestas

HISTÒRIA DE ROMA: La Fi de la 
República Romana

LITERATURA: L'oratòria llatina – 

UD 12
1. El subjuntiu
2. Els verbs deponents
3. Els verbs semideponents
4. Els compostos de sum
Llatinismes: Peccata minuta/ 
Quorum

UD 13 i 16
1. Les subordinades 
substantives(16)
2. Els valors de ut
3. L’ablatiu absolut
4. Els verbs impersonals
5 Els verbs defectius
Llatinismes: àmbit mèdic

UD 14
1. Els valors de cum
2. Els verbs irregulars
Llatinismes: Rara avis/ 
Sine die

 

HISTÒRIA DE ROMA: August i 
l'Alt Imperi.

LITERATURA: L' Èpica llatina – 

UD 15
1. Els valors de quod
2. El nominatiu
3. El vocatiu
4. L’acusatiu
5. La declinació grecollatina
Llatinismes: Snob/ Tu quoque

UD 17
1. Les proposicions temporals
2. Les proposicions causals
3. Les oracions consecutives
4. L’ablatiu
Llatinismes:Ubi sunt/
Vae victis

UD 18
1. Les oracions finals
2. Les oracions concessives
3. Les oracions comparatives
4. Les oracions condicionals
5. El gerundi
6. El gerundiu
7. El supí
Llatinismes: Vale/
Vox populi

HISTÒRIA DE ROMA:El Baix 
Imperi. L'emperador Constantí.

LITERATURA: La Poesia Lírica – 

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/educacio_secundaria_lomce_.htm
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/educacio_batxillerat_lomce_.htm


Ciceró Ovidi – Les Metamorfosis Horaci i Catul

 1.2.- Continguts BÀSICS del curs

Continguts BÀSICS durant el curs
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

UD 9 (REPÀS)
1. El participi
2. La veu passiva. Temes de 
present i de perfet
Llatinismes: Illo tempore/
INRI

UD 10
1. L’infinitiu i les construccions 
d’infinitiu
Llatinismes: inter nos/
modus vivendi
El predicatiu

UD 8 (REPÀS) i 16 
1.El pronom relatiu.Les 
subordinades adjectives: 
ampliació del relatiu
Llatinismes: Motu proprio/     
Patria potestas

LITERATURA: L'oratòria llatina – 
Ciceró

UD 12
1. El subjuntiu
2. Els verbs deponents
3. Els verbs semideponents
Llatinismes: Peccata minuta/ 
Quorum

UD 13 i 16
1. Les subordinades 
substantives(16)
2. Els valors de ut
3. L’ablatiu absolut
4. Els verbs impersonals
Llatinismes: Rara avis/ 
Sine die

UD 14
1. Els valors de cum
2. Els verbs irregulars
Llatinismes: Snob/ Tu quoque

LITERATURA: L' Èpica llatina – 
Ovidi – Les Metamorfosis

UD 15
1. Els valors de quod
5. La declinació grecollatina
Llatinismes: Ubi sunt/
Vae victis

UD 17
1. Les proposicions temporals
2. Les proposicions causals
3. Les oracions consecutives
Llatinismes:Vale/
Vox populi

UD 18
1. Les oracions finals
2. Les oracions concessives
3. Les oracions comparatives
4. Les oracions condicionals

LITERATURA: La Poesia Lírica – 
Horaci i Catul

2. Criteris i instruments d'avaluació. Estàndards d’aprenentatge BÀSICS. 
 2.1.-  Criteris  d’avaluació  (descriuen  el  que  es  vol  valorar  i  que  l’alumnat  ha  d’assolir,  tant  en
coneixements  com  en  competències).  Document  annex:  Es  ressalten  en  blau els  criteris
d'avaluació del currículum que es consideren BÀSICS en qualsevol escenari.

 2.2.- Instruments d'avaluació  (Elaboració de projectes, experiments, demostracions, treballs escrits,
recerques, debats, observació dins l'aula, observació directa de l’aplicació dels coneixements,, valoració del
treball fet, autoavaluació, rubrica d’avaluació, examen oral, valoració del quadern, portfoli, etc.):

Instruments d’avaluació PRESENCIALITAT
Exàmens escrits presencials,exercicis escrits, treballs escrits, exercicis del llibre digital,  recerques, 
debats, observació dins l'aula, observació directa de l’aplicació dels coneixements,, valoració del treball 
fet, autoavaluació.

Instruments d’avaluació SEMIPRESENCIALITAT
Exàmens escrits presencials,exercicis escrits, exercicis del llibre digital, treballs escrits, qüestionaris 
digitals, recerques, debats, observació dins l'aula, observació directa de l’aplicació dels coneixements,, 
valoració del treball fet, autoavaluació.

Instruments d’avaluació CLASSES A DISTÀNCIA
Exàmens escrits no presencials amb limitació de temps amb comentari explicatiu posterior de l'alumne, 
exercicis del llibre digital, treballs escrits, qüestionaris digitals,recerques, debats, valoració del treball fet,
autoavaluació.



2.3.- Estàndards  d’aprenentatge BÀSICS en qualsevol escenari. (els e. d’ap. concreten el que
l’alumne ha de saber,  comprendre i  saber fer  a cada assignatura;  han de ser observables,  mesurables i

avaluables i han de permetre graduar el rendiment o l’assoliment ates). Document annex: Es ressalten
en blau els estàndards d'avaluació del currículum que es consideren BÀSICS en qualsevol
escenari.

3.-  Criteris i  instruments de qualificació,  promoció i  recuperació.  (condicions  i
mecanismes de qualificació i superació d’una matèria, i de la seva recuperació)

 3.1.- 
Criteris i instruments de qualificació PRESENCIALITAT

Nombre mínim de parcials per avaluació 3

Exàmens, exercicis teòrics... 80,00%

Pràctica, entrega de quadern, tasques... 20,00%

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.
Correcció lingüística

Criteris i instruments de qualificació SEMIPRESENCIALITAT
Nombre mínim de parcials per avaluació 3

Exàmens, exercicis teòrics... 50,00%

Pràctica, entrega de quadern, tasques... 50,00%

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.

Correcció lingüística

Criteris i instruments de qualificació CLASSES A DISTÀNCIA
Nombre mínim de parcials per avaluació cap

Exàmens, exercicis teòrics... cap

Pràctica, entrega de quadern, tasques... 100,00%

Actitud La  no  entrega  de  tasques  en  qualsevol
format o variant i la manca d'assistència a
les classes a distància 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 d'aquests comportaments inadequats

Correcció lingüística



3.2.-
Criteris i instruments de promoció PRESENCIALITAT

Al llarg de cada avaluació es realitzaran un mínim de tres proves escrites; la nota de
cada  avaluació  consistirà  en  la  nota  mitjana  de  les  notes  dels  exàmens  escrits
juntament amb les notes corresponents a l'avaluació contínua de les tasques en una
proporció  de  90% i  10% respectivament  i  les  corresponents  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.

Criteris i instruments de promoció SEMIPRESENCIALITAT
Al llarg de cada avaluació es realitzaran un mínim de tres proves escrites; la nota de
cada  avaluació  consistirà  en  la  nota  mitjana  de  les  notes  dels  exàmens  escrits
juntament amb les notes corresponents a l'avaluació contínua de les tasques en una
proporció  de  50% i  50% respectivament  i  les  corresponents  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.

Criteris i instruments de promoció CLASSES A DISTÀNCIA
Al llarg de cada avaluació es realitzaran diferents tasques qualificables en format
digital ; la nota de cada avaluació consistirà en la nota ponderada de les notes de
les tasques qualificables juntament amb les notes corresponents 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.

  3.3.-
Criteris i instruments de recuperació PRESENCIALITAT

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): final d'avaluació o juny.

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
juny que inclogui els continguts no superats. 

Exercicis de recuperació (exàmens i/o 
tasques): setembre

Els  alumnes  que  no  hagin  aprovat
l'assignatura  en  la  convocatòria  ordinària,
hauran  de  presentar-se  a  la  convocatòria
extraordinària  de  setembre  i  entregar  els
exercicis  indicats a més de 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.

Protocol de pendents: entrega i lliurament de 
tasques.

Els alumnes que tinguin la matèria de llatí de
primer de batxillerat pendent del curs anterior
hauran de recuperar-la durant el  segon curs
de  llatí. 
A tal efecte es considerarà que l'alumne
ha  aprovat  el  primer  curs  quan  tingui
aprovats els dos primers trimestres del
segon curs. En cas que no sigui així  es
podrà examinar dels continguts de llatí
de  primer  de  batxillerat  en  una  prova
escrita que es durà a terme en una data
a determinar del  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.

Exàmens de pendents: per avaluacions o 
setembre

Setembre

Criteris i instruments de recuperació SEMIPRESENCIALITAT
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): final d'avaluació o juny.

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
juny que inclogui els continguts no superats. 

Exercicis de recuperació (exàmens i/o 
tasques): setembre

Els  alumnes  que  no  hagin  aprovat
l'assignatura  en  la  convocatòria  ordinària,
hauran  de  presentar-se  a  la  convocatòria
extraordinària  de  setembre  i  entregar  els
exercicis  indicats a més de 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. 

Protocol de pendents: entrega i lliurament de 
tasques.

Els alumnes que tinguin la matèria de llatí de
primer de batxillerat pendent del curs anterior
hauran de recuperar-la durant el  segon curs
de  llatí. 
A tal efecte es considerarà que l'alumne



ha  aprovat  el  primer  curs  quan  tingui
aprovats els dos primers trimestres del
segon curs. En cas que no sigui així  es
podrà examinar dels continguts de llatí
de  primer  de  batxillerat  en  una  prova
escrita que es durà a terme en una data
a determinar del  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.

Exàmens de pendents: per avaluacions o 
setembre.

Setembre

Criteris i instruments de recuperació CLASSES A DISTÀNCIA
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): final d'avaluació o juny.

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 a distància en
el mes de juny que inclogui  els continguts
no superats.. 

Exercicis de recuperació (exàmens i/o 
tasques): setembre

Els  alumnes  que  no  hagin  aprovat
l'assignatura en la convocatòria ordinària, a la
convocatòria  extraordinària  de  setembre
hauran  d'entregar els exercicis i tasques
indicats.    

Es guardarà la nota de l'avaluació ordinària de
juny  quan  sigui  superior  a  la  de  l'avaluació
extraordinària de setembre. 

Protocol de pendents: entrega i lliurament de 
tasques

Els alumnes que tinguin la matèria de llatí de
primer de batxillerat pendent del curs anterior
hauran de recuperar-la durant el  segon curs
de  llatí. 
A tal efecte es considerarà que l'alumne
ha  aprovat  el  primer  curs  quan  tingui
aprovats els dos primers trimestres del
segon  curs.  En  cas  que  no  sigui  així
haurà  de  lliurar  i  aprovar  una  sèrie
d'activitats  de  recuperació  durant  el
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.

Exàmens de pendents: per avaluacions o 
setembre

Setembre

4.-  Objectius  prioritaris.  (Document  annex:  Es  ressalten  en  blau els  objectius  del
currículum  que  es  prioritzen,  per  la  seva  aportació  al  desenvolupament  de  les
competències aprendre a aprendre, digital i lingüística)

5.- Contribució de la matèria a l’adquisició de les competències clau. (Veure 
document annex).

6.- Materials i recursos didàctics.

Materials i recursos didàctics
Nivell  

Llatí de segon curs de batxillerat

Llibre de text Títol i ISBN

Llatí 1 Editorial Casals

ISBN digital: 978-84-218-6924-6
ISBN paper: 978-84-218-6703-7 Dossiers, diccionari llatí-català en paper, 
vocabulari llatí-català en format digital,google classroom,moodle, blocs, 
pàgina web labyrinthus, videos youtube, pel·lícules.

Altres recursos Dossiers, diccionari llatí-català en paper, vocabulari llatí-català en format 
digital,google classroom,moodle, blocs, pàgina web labyrinthus, videos 
youtube, pel·lícules.

     
7.- Activitats complementàries i extraescolars per avaluacions.

Activitats complementàries i extraescolars
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

Sense activitats per la
pandèmia

Sense activitats per la
pandèmia

Sense activitats per la
pandèmia

     


