
INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA DE LLATÍ

Nom del professor:  Manuel Rioja Parrado

Curs i grup: 2n de BATXILLERAT

1.CONTINGUTS

1. La llengua llatina. Els textos llatins i la seva interpretació. El lèxic llatí.
-Morfologia nominal i pronominal: adjectius i pronoms demostratius; adjectius

numerals.
-Morfologia verbal: infinitius, participis, principals verbs irregulars.
-Sintaxi:  valor  dels  casos.  Sintaxi  oracional:  construccions  de  infinitiu,  de

participi, oracions de relatiu, VT, CVM, altres oracions subordinades.
-Llatinismes.

2. Roma i la pervivència de la Cultura Clàssica.
-Literatura Romana: el teatre: Plaute i Terenci; l`èpica: Virgili; la lírica: Horaci;

l’elegia:  Ovidi;  l’historiografia:  Cèsar  i  Tit  Livi;  l’oratòria:  Ciceró.  Aquest  any  els
alumnes llegiran les següents obres de la literatura romana:

OVIDI, Metamorfosis (I-IV, VI, VIII, X, XI,)
PLAUTE, Els bessons

-Vida pública i privada: Espectacles i calendari.
-Urbanisme  i  arquitectura.  Tarraco,  Barcino,  Emporiae,  Ilerda,  Baetulo  i

Emerita Augusta. Principals monuments romans d’Hispania.
-Pervivència de la Cultura Clàssica en èpoques posteriors.

2.OBJECTIUS

L’alumne ha de ser capaç de traduir textos d’autors romans i fer l’anàlisi de
aquests textos. Deu saber un nombre important de llatinismes i ser capaç d’utilitzar-
los correctament. Ha de conèixer els autors i moviments literaris més importants,
així com de les circumstàncies històriques que els van motivar. Finalment, ha de
conèixer també les restes principals de la cultura material romana i del patrimoni
arqueològic de Catalunya i Hispania.

3.CRITERIS D'AVALUACIÓ

L’alumne ha de ser capaç de comprendre i interpretar el contingut de textos
llatins  originals  pertanyents  a  diversos  gèneres  literaris,  així  com  analitzar  el
contingut d’aquests textos de manera implícita, i explícita quan es consideri oportú.
Ha de saber aplicar els coneixements morfosintàctics i  lèxics en la transformació
d’estructures gramaticals o d’unitats lingüístiques. Deu conèixer i saber utilitzar un
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nombre important de llatinismes. Ha de reconèixer les característiques essencials
que  defineixen  els  gèneres  literaris  i  conèixer  els  autors  més  importants  de  la
literatura  romana.  Finalment,  ha  de  reconèixer  i  valorar  les  restes  materials
arqueològiques dels romans i la pervivència del llegat clàssic en temps passats i en
l’actualitat.

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,
representaran el 20% de la nota trimestral.

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.
És important 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 I FINAL

Durant el curs s’aniran fent, si són necessàries, recuperacions trimestrals dels
exàmens  de  les  lectures.  Després  de  la  tercera  avaluació,  es  farà  un  examen
ordinari de recuperació al mes de maig i un d’extraordinari, si és necessari, al mes
de juny.
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