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1. CONTINGUTS

1. El sistema de la llengua llatina. La història i l’evolució de la llengua llatina.
-La  llengua  llatina:  el  seu  origen;  l’alfabet;  pronunciació;  l’ordre  de  les

paraules; concepte de flexió.
-Morfologia nominal: concepte de cas i de declinació; la flexió del sustantiu;

l’adjectiu: concepte, classes, flexió.
-Morfologia verbal: conjugacions; enunciat verbal; flexió regular del verb; el

verb sum.
-Principals elements no flexius.
-Introducció a la sintaxi nominal, verbal i oracional.
-Expressions llatines.

2. La cultura llatina: del món clàssic a l’actualitat.
-Història de Roma: els origens mítics: d’Enees a Ròmul i Rem; la Monarquia;

la República; l’Imperi.
-La Romanització.
-Vida pública i privada: Institucions i religió. La mitologia.
-Textos i temes clàssics en el món actual.

2. COMPETÈNCIES A ASSOLIR

-El coneixement del llatí, encara que sigui bàsic, fa possible entendre les llengües
romàniques com el resultat  concret d’una evolució i apreciar en quina mesura la
seva estructura i el seu lèxic estan en deute amb la llengua de la qual procedeixen.

-L’ús  d’estratègies  de  comprensió  de  textos  i  l’aplicació  dels  coneixements
morfosintàctics de la llengua per tal de permetre una interpretació de textos llatins
senzills de diversa tipologia.

-Pel  que fa a la competència  plurilingüe i  intercultural,  l’estudi  de la  llengua i  la
cultura llatines és la porta cap a la intercomprensió entre les llengües romàniques i,
alhora,  cap a  una valoració  més ponderada de la diversitat  lingüística i  cultural.
Caldrà ser molt sensible i mostrar com l’extensió de les llengües romàniques no ha
de  ser  impediment  per  al  rebuig  de  l’etnocentrisme  i  el  reconeixement  d’altres
llengües i cultures, i de la seva valoració com a riquesa de la humanitat. 

-La història i evolució de la llengua llatina aborda el coneixement del marc geogràfic
i històric i els aspectes més rellevants de la societat romana, des de la qual s’han
transmès maneres de viure, institucions o creacions literàries, tècniques i artístiques
que són a la base de la configuració i del progrés d’Europa. Aquest coneixement és
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un referent necessari per rastrejar els antecedents històrics de l’organització social o
de la delimitació dels drets de les persones. 

3. CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris de qualificació:

L’avaluació  serà  acumulativa,  tant  pels  continguts  lingüístics  com pels  de
civilització. A cada trimestre, es realitzaran dos exàmens de llengua que inclouran
una part de civilització. La mitjana d’aquests dos exàmens suposarà el 60% de la
nota trimestral, sortint l’altre 40% 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 20% d’aquesta mitjana, el segon, el 30% i el
tercer, el 50%. 

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

Recuperació de cada   avaluació i final:

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  suspès  s’efectua  de  manera  automàtica:  com  que  la  matèria  és
acumulativa, al superar el següent trimestre, tota la matèria anterior resta superada. 

Els alumnes amb la  tercera avaluació  suspesa, realitzaran un examen de
recuperació al juny. 

Recuperació del curs globalment (av. final extraordinària):

Els alumnes hauran  de presentar fets els exercicis repartits pel professor i
realitzar un examen que recollirà part d’aquests exercicis.
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