
a previsión e a anticipación ante posibles desaxustes; en canto á práctica,
aspectos como a participación activa, a colaboración cos mem bros dun
mesmo equipo e o respecto polas normas e polas persoas opoñentes. 

9. Participar de forma desinhibida e construtiva na creación e reali-
zación de actividades expresivas colectivas con soporte musical. 

Con este criterio preténdese coñecer a capacidade do alumnado
para participar activamente no deseño e execución de coreografías sinxelas
con soporte musi cal en pequenos grupos, nas cales se valorará a capa -
cidade de seguir o ritmo da música, a expresividade do corpo, a orixinali-
dade da coreografía, así como o seguimento do traballo de cada grupo ao
longo do pro ceso de creación da coreografía. 

10. Utilizar os tipos de respiración e as técnicas e métodos de rela-
xación como medio para a redución de desequilibrios e o alivio de tensións
producidas na vida cotiá. 

Con este criterio de avaliación preténdese saber se o alumnado é
capaz de aplicar autonomamente os tipos de respiración e as técnicas e os
métodos de relaxa ción aprendidos ao longo da etapa. Teranse en conta
indicadores como a localización e control da respira ción, a concentración,
a disociación de sensacións de tensión -relaxación ou frío- calor e as
sensacións cor porais logo do seu uso. 

11. Planificar unha saída ao medio natural e resolver cooperativa-
mente problemas que se presentan nel a partir dos contidos traballados. 

Búscase coñecer a capacidade do alumnado para, de forma coope-
rativa, planificar unha saída ao medio natural, así como aplicar os coñece-
mentos adquiridos á resolución de problemas que habitualmente se sus -
citan no medio natural: rapelar, facer unha travesía, unha ponte mono,
vivaquear, construír un refuxio, etc. e que deben ser contextualizados den-
tro do campo recreacional. Cada centro elixirá o espazo para reali zar a acti-
vidade en función das súas instalacións e o seu contorno, realizando a
devandita actividade, pre ferentemente, no espazo natural. 

LATÍN. CUARTO CURSO. 

INTRODUCIÓN. 

A materia de latín, presente no currículo de cuarto curso da educa-
ción secundaria obrigatoria, supón un achegamento específico á lingua e á
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cultura de Roma e, consecuentemente, ao mundo antigo. O seu estudo
ofrécese a partir de contidos lingüísticos e culturais, complementarios
entre si e unidos polo seu carácter de achegas substanciais do que se coñe-
ce como herdanza clásica. 

Todas as linguas da Europa occidental incrementa ron os seus recur-
sos expresivos, en todas as épocas, mesmo na actualidade, coa adopción de
palabras de orixe latina. Esa calidade de achega e continuidade na socieda-
de actual debe guiar a súa presentación e dar sentido ao seu estudo. 

A adquisición de capacidades básicas e o logro dos obxectivos da etapa
deberán estar no horizonte dos dous obxectivos primordiais que persegue esta
mate ria: iniciar un estudo básico da lingua que é nexo e está na orixe do
amplo grupo das linguas romances e coñecer os aspectos máis relevantes da
sociedade e da cultura romanas para poder relacionalos cos do mun do actual.
O primeiro obxectivo axuda a mellorar o coñecemento e uso das propias
linguas como instru mento primordial de aprendizaxe e comunicación; o
segundo achega unha interpretación máis ponderada da sociedade actual. 

A lingua latina é unha das máis importante achegas do mundo clá-
sico á civilización occidental, polo que é razoable que os contidos propia-
mente lingüísticos ocupen un espazo moi considerable e substancial da
materia. Por evolución ou por influencia léxica o latín está presente nas lin-
guas que utilizamos ou nas que son obxecto de aprendizaxe para as alum-
nas e os alumnos. 

O estudo do sistema da lingua latina como modelo de lingua flexi-
va permite, a través da comparación, unha reflexión profunda sobre os ele-
mentos formais e os mecanismos sintácticos das linguas de uso do alum -
nado. O coñecemento, sequera básico, do latín fai posible entender as lin-
guas de orixe romance como o resultado concreto dunha evolución, e
apreciar en que medidaasúa estrutura e o seu léxico estánendébeda coa
lingua da que proceden. Pola súa banda, a prácti ca da tradución constitúe
unha experiencia de investi gación que utiliza a lóxica do pensamento,
favorece a memoria e potencia os hábitos de disciplina no estudo, co que
se razoa mellor e se aprende a aprender. Neste sentido, parece
recomendable seguir un método natu ral en que as regras morfosintácticas
se deduzan da práctica da lectura e da tradución e no cal a súa apren -
dizaxe sistemática constitúa unha segunda fase. 

O estudo da historia e evolución da lingua latina e da formación das
palabras dota o alumnado dos coñece mentos necesarios para entender a
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evolución lingüís tica, determinar os procesos de cambio fonético e semán-
tico e ilustrar os procedementos que actúan na formación do léxico, ao
mesmo tempo que enriquece o seu vocabulario. O alumnado, ao falar cal-
quera lingua románica, debe ter conciencia de estar mantendo vivos moi-
tos séculos de civilización mediterránea co latín como nexo unificador. 

Ademais, a materia aborda o coñecemento do marco xeográfico e
histórico e dos aspectos máis relevantes da sociedade romana e clásica en
xeral, desde a que se transmitiron modos de vida, institucións e creacións
literarias, técnicas e artísticas que están na base da configuración e do
progreso de Europa. Ese coñece mento supón un referente necesario no que
rastrexar os antecedentes históricos da organización social ou a delimita-
ción dos dereitos das persoas. A cultura que modelou o noso presente e
impregna boa parte dos nosos canons estéticos é tamén transmisora de
valores universais, que entroncan a nosa herdanza cultural coas raíces do
mundo clásico. Neste sentido, a lectura de textos literarios axuda a obser-
var como temas e tópicos da cultura grecolatina se transmitiron ata hoxe
e seguen presentes nos nosos escritos. 

De acordo con estes principios, os contidos da mate ria distribúense en
catro bloques. Os tres primeiros, O sistema da lingua latina, A historia e
evolución da lin gua latina e A formación das palabras, poñen o acento en con-
tidos propiamente lingüísticos e gardan unha relación coherente entre eles,
contribuíndo, non só a un coñecemento do latín, senón a un uso máis preci-
so da propia lingua e ao adecuado entendemento da ter minoloxía culta, cien-
tífica e técnica. O bloque 4 Vías non lingüísticas de transmisión do mundo
clásico, tra ta os aspectos máis relevantes da sociedade romana e pon o acen-
to na continuidade do mundo clásico que ofrece o mundo contem poráneo, na
análise comparati va dos seus correspondentes antecedentes clásicos e na
valoración crítica dos aspectos de continuidade, evolución e cambio. 

A distribución dos contidos nestes catro bloques implica un tratamen-
to específico e equilibrado del e obriga a situalos nun contexto xeral en que
os diversos elementos atopen unha explicación relacionada e coherente. 

A funcionalidade e a utilidade dos coñecementos básicos sobre a
lingua latina e a cultura clásica en diversos contextos de aprendizaxe guia-
rá o tratamento dos contidos e a selección de obxectivos. Por esta razón,
tentarase que o latín, na medida que sirva para a consecución dos obxec-
tivos e desenvolvemento das capacidades e competencias propostos para
esta eta pa, asente os fundamentos para o estudo, seéocaso, das humani-
dades ou as ciencias sociais. 

O currículo da educación secundaria obrigatoria

381

8002104-LIBRO 2 SECUNDARIA:8002104-LIBRO SECUNDARIA pnto.200  16/7/08  21:49  Página 381



Contribución da materia á adquisición das compe tencias básicas. 

O estudo desta materia contribúe dun xeito claro ao desenvolvemen-
to da competencia en comunicación lingüística: o coñecemento da estrutura
da lingua lati na posibilita unha comprensión profunda da gramáti ca funcio-
nal das linguas europeas de orixe romance e doutras que comparten co latín
o carácter flexivo, ou recibiron unha achega léxica importante da lingua lati-
na. A interpretación dos elementos morfosintácti cos e de vocabulario e a
práctica da tradución e da retroversión supoñen a adquisición da habilidade
para recoller e procesar a información dada e utilizala apro piadamente. O
coñecemento dos procedementos para a formación das palabras e os fenó-
menos de evolución fonética colabora eficazmente á ampliación do voca -
bulario básico e potencia a habilidade para utilizar a linguaxe como
instrumento de comunicación. O coñe cemento das etimoloxías grecolatinas
proporciona a comprensión e incorporación dun vocabulario culto e explica
o vocabulario específico de termos científicos e técnicos. 

O coñecemento da historia e evolución da lingua latina fomenta o
ser consciente da variabilidade das linguas a través do tempo e dos dife-
rentes ámbitos xeográficos e sociais, así como do diálogo entre as cul turas;
igualmente o interese e o respecto por todas as linguas, incluíndo as anti-
gas e as minoritarias, e o rexeitamento dos estereotipos baseados en dife-
renzas culturais e lingüísticas. 

Co coñecemento do patrimonio arqueolóxico e artís tico romano no
noso país e en Europa esta materia potencia o aprecio e goce da arte como
produto da creación humana e como testemuño da historia, á vez que fomen-
ta o interese pola conservación dese patri monio. Coa achega de referencias
para facer unha valoración crítica de creacións artísticas posteriores inspira-
das na cultura e na mitoloxía grecolatinas, ou das mensaxes difundidas polos
medios de comunica ción que, en moitos casos, toman a súa base icónica do
repertorio clásico. O coñecemento do mundo clásico e da súa continuidade
favorece a interpretación da lite ratura posterior, en que perduran temas,
arquetipos, mitos e tópicos, á vez que se desenvolve o interese pola lectura, a
valoración do carácter estético dos tex tos e o amor pola literatura, contribu-
índo, pois, ao logro da competencia en expresión cultural e artística. 

Desde o coñecemento das institucións e o modo de vida dosromanos
queéoreferente histórico de orga nización social, a participación dos cidadáns
na vida pública e delimitación dos dereitos e deberes das per soas e das colec-
tividades, no ámbito e o contorno dunha Europa diversa, unida no pasado pola
lingua latina, sitúase a contribución para lograr a competen cia social e cidadá. 
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O coñecemento das desigualdades existentes nesa sociedade favo-
rece unha reacción crítica ante a discri minación pola pertenza a un grupo
social ou étnico determinado, ou pola diferenza de sexos. Foméntase así no
alumnado unha actitude de valoración positiva da participación cidadá, da
negociación e da aplica ción de normas iguais para todos como instrumen-
tos válidos na resolución de conflitos. 

Coa busca, selección crítica, e tratamento da infor mación, recorren-
do a fontes variadas; coa aplicación de técnicas de síntese, coa identifica-
ción de palabras clave e coa distinción entre ideas principais e secun darias;
elaboración de textos e coa presentación a tra vés de medios informáticos,
favorécese a competencia dixital, á cal se contribuirá desde todas as mate-
rias do currículo. Cómpre facer ver a necesidade dunha utili zación crítica
das tecnoloxías da información e a comunicación como instrumento que
universaliza a información e como unha ferramenta para a comunica ción
do coñecemento adquirido. 

O estudo do latín, propiciando a disposición e a habilidade para
organizar a aprendizaxe, favorecendo as destrezas de autonomía, disciplina
e reflexión, exer citando a memoria mediante a recuperación de datos e
situando o proceso formativo nun contexto de rigor lóxico, favorece a
competencia de aprender a apren der. 

Facilita o logro da competencia de autonomía e ini ciativa persoal o
recurso continuado a procedementos que exixen planificar, avaliar distin-
tas posibilidades e tomar decisións. O traballo cooperativo e a posta en
común dos resultados implica valorar as achegas dou tros compañeiros,
aceptar posibles erros, comprender a forma de corrixilos e non renderse
ante un resultado inadecuado. En definitiva, achega posibilidades de mello-
ra e fomenta o afán de superación. 

Obxectivos. 

1. Comprender textos latinos en contextos onde o sentido sexa facil-
mente deducible. 

2. Identificar e relacionar elementos morfolóxicos, sintácticos e léxi-
cos da lingua latina que permitan a análise e a tradución de textos sinxelos. 

3. Desenvolver os hábitos de organización, traballo e disciplina no
estudo a partir dos mecanismos de estru turación mental que implica o
proceso de análise e tra dución de textos latinos. 

4. Mellorar a lectura comprensiva e a expresión oral e escrita median-
te o coñecemento do vocabulario e as estruturas gramaticais latinas. 
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5. Coñecer a orixe e evolución das linguas romances para valorar os
trazos comúns e a diversidade lingüís tica como mostra da riqueza cultural
dos pobos de Europa. 

6. Utilizar as regras fundamentais de evolución foné tica do latín ás
linguas romances e identificar palabras patrimoniais, cultismos e
expresións latinas en dife rentes contextos lingüísticos. 

7. Entender o significado do léxico común de orixe grecolatina da
propia lingua e comprender vocabulario culto, científico e técnico a partir
dos seus compoñen tes etimolóxicos. 

8. Reflexionar sobre os elementos formais e as estru turas lingüísti-
cas das linguas romances coñecidas polo alumno, a través da comparación
co latín, modelo de lingua flexiva. 

9. Coñecer os aspectos relevantes da cultura e da civilización roma-
nas, utilizando diversas fontes de información e diferentes soportes, para
identificar e valorar a súa continuidade no noso patrimonio cultu ral, artís-
tico e institucional. 

10. Coñecer os xéneros literarios latinos máis impor tantes. 

CONTIDOS. 

Bloque 1. O sistema da lingua latina. 

• Abecedario e a pronunciación clásica e posclásica do latín. A regra
da penúltima sílaba. Diferenza entre vocais breves e longas. 

• Lectura e interpretación de textos en latín de difi cultade progresi-
va creados nunha variedade de con  textos e situacións en que as palabras
e as estruturas teñan sentido, de tal xeito que todo se deduza, sen ambi-
güidade, do contexto en que aparezan. 

• O latín como lingua flexiva. Os casos e os seus principais valores
sintácticos. Recoñecemento das diferenzas e similitudes básicas entre a
estrutura da lingua latina e a das linguas romances utilizadas polo alumno. 

• Clases de palabras. A flexión nominal, pronominal e verbal.
Recoñecemento das categorías gramaticais da flexión latina e comparación
cos elementos flexivos das linguas actuais. 

• As estruturas oracionais básicas. A concordancia e a orde flexible
de palabras. Nexos coordinantes máis frecuentes. 
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• Valoración da lingua latina como principal vía de transmisión e
continuidade do mundo clásico e instru mento privilexiado para unha com-
prensión profunda do sistema das linguas romances. 

Bloque 2. A historia e evolución da lingua latina. 

• A orixe e a evolución do latín. Clasificación das linguas indoeuro-
peas. 

• Latín culto e latín vulgar: lingua de cultura e lin gua de comunica-
ción. O proceso de redución morfoló xica e sintáctica no latín vulgar. A
formación das lin guas romances. Análise dos procesos de evolución das
linguas romances. 

• A evolución fonética. Termos patrimoniais, semicultismos e cultis-
mos. Explicación dos cambios foné ticos máis frecuentes. Relación semántica
entre pala bras dunha mesma raíz latina e evolución fonética diferente. 

• A achega léxica do latín ás linguas modernas non derivadas del. 

Bloque 3. A formación das palabras. 

• Compoñentes grecolatinos nas linguas romances. Identificación
de lexemas, sufixos e prefixos grecolati nos usados na propia lingua: prés-
tamos, derivación, composición e analoxía como mecanismos de enrique-
cemento do vocabulario. 

• Definición de palabras a partir dos seus étimos. 

• O vocabulario da ciencia e da técnica. Os étimos gregos e latinos
nas terminoloxías específicas. 

• Latinismos e locucións latinas. Recoñecemento das expresións
latinas incorporadas á lingua falada e escrita. 

• O significado etimolóxico das palabras como guía para a adecua-
da utilización do vocabulario. 

Bloque 4. Vías non lingüísticas de transmisión do mundo clásico. 

• O marco xeográfico e histórico da sociedade romana. Gallaecia e
o resto da Hispania. As vías romanas de Hispania e as grandes vías moder-
nas: medio de difusión dunha civilización uniforme, de unidade polí tica e
económica e de relación humana. Uso de fontes primarias e secundarias
para coñecer o pasado. 
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• As institucións e a vida cotiá. Ocio e negocio. Relación entre o reli-
xioso e o festivo. Interpretación dos seus referentes desde a nosa
perspectiva sociocul tural. Comparación e análise crítica das estruturas
sociais e familiares. 

• As pegadas materiais da romanización: o foro e a arquitectura
do ocio en relación coa concepción do urbanismo posterior, a importan-
cia do arco e a bóveda na arquitectura posterior. Valoración da conxun-
ción da magnificencia e o xenio práctico. Emprego dos medios audiovi-
suais e das TIC para coñecer o patrimonio artístico e arqueolóxico.
Observación directa. 

• Os temas e argumentos mitolóxicos na literatura e nas artes plás-
ticas e visuais. Recoñecemento de ele mentos da mitoloxía clásica en
manifestacións cultu rais de todo tipo e interpretación do seu significado. 

• O papel de Roma na historia de Occidente, o patri monio arqueo-
lóxico, artístico e literario. Coñecemento especial do herdado en Galicia. 

• Valoración da importancia da lectura de textos da literatura latina
de diversidade temática. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Identificar en textos traducidos de autores clási cos e modernos,
despois de resumilos, aspectos histó ricos ou culturais. 

Este criterio pretende verificar a capacidade de comprender o con-
tido dun texto, identificar acontece mentos, personaxes e aspectos da civi-
lización romana, e relacionar os datos do texto con referentes actuais. 

2. Distinguir nas diversas manifestacións literarias e artísticas de
todos os tempos a mitoloxía clásica como fonte de inspiración e recoñecer
no patrimonio arqueolóxico as pegadas da romanización. 

Este criterio trata de comprobar se se identifican os principais ele-
mentos da mitoloxía clásica e o patrimo nio arqueolóxico romano en
diversos contextos expre sivos, textos literarios e iconografía de calquera
tipo, se se comprende o seu significado específico e se se advirte o seu
valor como fonte de inspiración. 

3. Aplicar as regras básicas de evolución fonética a étimos latinos
que dean orixe a termos romances do vocabulario habitual e establecer a
relación semántica entre un termo patrimonial e un cultismo. 
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Con este criterio preténdese avaliar a capacidade para utilizar os
mecanismos de evolución fonética e analizar as diferenzas de significado
entre palabras dunha mesma orixe. 

4. Identificar compoñentes de orixe grecolatina en palabras da lin-
guaxe cotiá e no vocabulario específico das ciencias e da técnica, e explicar
o seu sentido eti molóxico. 

Este criterio trata de comprobar a capacidade de recoñecer os for-
mantes gregos e latinos en diferentes contextos lingüísticos e producir
definicións etimoló xicas de termos cotiáns, científicos e técnicos. 

5. Recoñecer latinismos e locucións usuais de orixe latina incorpo-
radas ás linguas coñecidas polo alumno e explicar o seu significado en
expresións orais e escritas. 

Este criterio pretende verificar se o alumnado iden tifica e compren-
de as expresións latinas integradas nas linguas modernas e se é capaz de
utilizalas de xei to coherente. 

6. Recoñecer os elementos morfolóxicos e as estru turas sintácticas
elementais da lingua latina e compa ralos cos da propia lingua. 

Con este criterio trátase de constatar a compresión do funciona-
mento básico da lingua latina e a capaci dade de establecer analoxías e
diferenzas con elemen tos e estruturas da súa propia lingua. 

7. Traducir textos breves e sinxelos e producir, mediante retrover-
sión, oracións simples utilizando as estruturas propias da lingua latina. 

Este criterio intenta comprobar se as alumnas e os alumnos asimi-
laron as estruturas morfolóxicas e sintácticas elementais da lingua latina e
se son capaces de recoñecelas para realizaren traducións directas ou inver-
sas de textos elaborados de escasa dificultade. 

8. Manexar recursos que lle permitan ao alumnado elaborar, guia-
do polo profesorado, un traballo temáti co sinxelo sobre calquera aspecto
da produción artís tica e técnica, a historia, as institucións, ou a vida cotiá
en Roma. 

Este criterio quere comprobar se o alumnado é quen de buscar
información en fontes e formatos diversos, seleccionala, organizala e,
despois da elaboración dun texto, expresala con orde, coherencia e
cohesión. 
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