
INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA DE LLATÍ

Nom del professor: Manuel Rioja Parrado

Curs i grup: 1r. de Batxillerat

1. CONTINGUTS

1. La llengua llatina. Els textos llatins i la seva interpretació. El lèxic llatí.

-La llengua llatina: el seu origen; l’alfabet; pronunciació i acentuació.

-Morfologia nominal: concepte de cas i de declinació; la flexió dels sustantius;
l'adjectiu: concepte, classes, flexió; els graus de l’adjectiu; els pronoms: concepte,
classes, flexió.

-Morfologia verbal: conjugacions; enunciat verbal; la flexió regular del verb; el
verb sum; les formes nominals del verb.

-Introducció a la sintaxi nominal, verbal i oracional.

-Expressions llatines. Textos i temes clàssics en el món actual.

2. Roma i la pervivència de la Cultura Clàssica.

-Història de Roma: els orígens mítics: d’Enees a Ròmul i Rem; Monarquia;
República; Imperi.

-Vida pública i privada: Institucions i religió. Les obres públiques. L’exèrcit. 

-Introducció a la literatura romana i a la Romanització d’Hispània. Aquest any 
s’aproparan a la literatura romana amb la lectura de les següents obres:

PLAUTE, El militar fanfarró

SUETONI, Vida del Diví August 

VIRGILI, Eneida II i III

2. OBJECTIUS

L’alumne ha de conèixer les estructures gramaticals i sintàctiques de la llengua llati-
na i de les llengües catalana i castellana, i saber captar similituts i diferències entre
aquestes formes de desenvolupament sintàctic. Deu reflexionar sobre l'evolució del
llatí i identificar els aspectes fonètics, morfològics i semàntics que han perdurat en la
llengua pròpia com també en altres llengües romàniques conegudes. Cal que inter-
preti, d'una manera coherent, el contingut d'un text de dificultat mitjana aplicant els
coneixements morfosintàctics i lèxics bàsics de la llengua llatina. Ha de saber traduir
a la llengua pròpia oracions simples, oracions coordinades i subordinades i textos
senzills de tipus narrratiu. També ha de conèixer alguna de les expressions llatines
d’ús més habitual. Ha de tenir un coneixement bàsic dels aspectes més rellevants
de la història i de la societat romanes, de les seves formes de vida i de la seva con-
cepció del món, de la història i de la cultura. Finalment, deu valorar la literatura clàs-
sica, amb la lectura d’obres llatines.

3. CRITERIS D'AVALUACIÓ

L’alumne ha de comprendre i interpretar el contingut de textos llatins originals de di-
ficultat adequada als seus coneixements, preferentment en prosa i narratius o des-
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criptius. Deu saber analitzar el contingut de textos en llengua llatina de manera im-
plícita, i explícita quan es consideri oportú. Ha de ser capaç d’aplicar els coneixe-
ments morfosintàctics i lèxics en la transformació d’estructures gramaticals o d’unita-
ts lingüístiques. Finalment, ha de saber descriure alguns trets històrics, socials, reli-
giosos, d’organització política, o d’aspectes de la vida quotidiana que caracteritzen
el món romà. 

L’avaluació serà acumulativa, tant pels continguts lingüístics com pels de civilització.
A cada trimestre, es realitzaran tres exàmens de llengua que inclouran sempre una
part de civilització. Pel que fa als exàmens de les lectures, el valor que tindran serà
d’un 20%. Els exàmens de llengua (80%) i de la lectura (20%), significaran el 90%
de la nota trimestral; el 10% restant sortirà del treball i actitud de l’alumne a classe,
així com de la realització de les feines que es proposin per fer a casa. La nota final
del curs serà la mitjana dels tres trimestres, tenint en compte que el primer trimestre
representarà el 25% d’aquesta mitjana, el segon, el 35% i el tercer, el 40%. És im-
portant que els alumnes tinguin en compte que amb un nombre d’hores faltades que
superi el 20% es suspendria l’actitud i es perdria el dret a l’avaluació contínua.

4. CRITERIS DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL, JUNY I SETEMBRE

Si l’alumne no ha faltat més del 20% de manera injustificada, el que faria, com ja
s’ha apuntat, la pèrdua de l’avaluació continuada, la recuperació d’un trimestre sus-
pès s’efectua de manera automàtica: com que la matèria és acumulativa, al superar
el següent trimestre, tota la matèria anterior resta superada. Si és necessari, es fa-
ran recuperacions de les lectures 

Els alumnes amb la tercera avaluació suspesa, realitzaran un examen de recupera-
ció al juny. Si no es supera aquesta prova, els alumnes faran un examen de recupe-
ració al mes de setembre. En el cas que hagin de recuperar alguna de les lectures,
hauran de presentar fets a mà, el dia de l’examen, els exercicis que el professor
haurà donat al juny.
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