
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES CHAN DO MONTE 

CURSO: 4º ESO 
MATERIA: LATÍN 
DEPARTAMENTO: LATÍN E GREGO 
DATA: 12 DE MAIO DE 2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa categoría 
e declinación, enuncialas e declinalas correctamente 

Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 
para cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 

Recoñecer as formas dos tempos verbais formados a partir do tema de 
presente e perfecto  en voz activa 

Traduce correctamente ao galego e ao castelán diferentes formas verbais 
latinas 

Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración 
Analiza morfolóxica e sintacticamente frases identificando correctamente as 
categorías gramaticais e as funcións na oración. 

Aplicar coñecemento s básicos de morfoloxía e sintaxe para iniciarse 
na interpretación, na tradución e na retroversión de frases de 
dificultade progresiva e textos adaptados. 

Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de frases de 
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión. 

Recoñecer as regras de concordancia na lingua latina e a súa 
correspondencia  no galego e no castelán. 

Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina. 

Comparar as estruturas latinas coas das linguas propias. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 

Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas 
do alumnado. 

Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e 
explica a partir desta o seu significado. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Análise da produción escrita do alumnado. 

Instrumentos: 
     Os instrumentos principais de avaliación serán os exercicios escritos que 
irá facendo o alumnado e entregando por vía telemática cada semana 
durante o período excepcional de ausencia das aulas. 
      Estes exercicios semanais serán corrixidos e explicados ao alumnado 
nas clases por videoconferencia fixadas no horario do centro, utilizando a 
plataforma Webex da Consellería de Educación. 
     Tamén se valorará a asistencia a estas clases por videoconferencia e a 
participación activa nas mesmas. 

Cualificación final 

     Dado o carácter de avaliación continua das materias de Latín e Grego, a 
nota da terceira avaliación debe prevalecer sobre as demais, pero debido á 
situación de excepcionalidade creada polo Estado de Alarma isto 
trasládase á cualificación da segunda avaliación. 
     A materia impartida no terceiro trimestre non se avaliará de xeito 
independente para facer “media” coas cualificacións anteriores. Servirá 
para mellorar a cualificación obtida na primeira e na segunda avaliación. 
     Así pois a cualificación final do curso será a obtida na segunda 
avaliación ou a media das dúas primeiras avaliacións (a que máis favoreza 
das dúas ao alumnado) podendo verse incrementada ata nun punto máis 
(1 punto) en función dos exercicios presentados e da súa avaliación 
positiva. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

     Consistirá nun exame escrito. 
     O referente serán as aprendizaxes durante os dous primeiros 
trimestres. A parte de materia que se puidese ter avanzado no terceiro 
trimestre non entrará na proba extraordinaria. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
NON HAI ALUMNADO CON ESTA MATERIA PENDENTE POR IMPARTIRSE 
ÚNICAMENTE DURANTE ESTE CURSO, QUE É FINAL DE ETAPA. 

Criterios de cualificación: 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Exercicios escritos nos que se repasarán os seguintes puntos: 

 Tradución de oracións simples e compostas por coordinación. 

 Análise morfolóxica e sintáctica das oracións  traducidas. 

 Exercicios de declinación de substantivos e adxectivos, 
illadamente ou en concordancia. 

 Exercicios de conxugación verbal en voz activa (modo indicativo). 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

     Segundo os datos ofrecidos polo centro, todo o alumnado desta 
materia ten acceso a Internet. Ademais o profesor ten constancia 
deste feito porque todos os alumnos están automatriculados de xeito 
telemático na plataforma Google Classroom. 
     Por iso a comunicación será telemática utilizando a plataforma 
Google Classroom de xeito ordinario e a plataforma Webex da 
Consellería para as clases semanais por videoconferencia, segundo o 
horario establecido para cada materia polo centro. 
     O traballo no terceiro trimestre estará enfocado principalmente ao 
repaso, reforzo e recuperación 
     Nas conexións ordinarias enviaranse apuntamentos sobre aquelas 
cuestións gramaticais que se estean a desenvolver e propoñeranse 
exercicios prácticos nos que se traballen os aspectos sinalados no 
apartado anterior e, ao día seguinte,  enviaráselles por vía telemática 
a corrección dos mesmos para que poidan emendar os seus erros. Se 
xorden dúbidas, os alumnos pódenas consultar na plataforma 
Classroom e, tan pronto sexa posible, serán resoltas polo profesor na 
mesma. 
     Unha vez por semana  farán un exercicio escrito da mesma 
dificultade dos que se fan durante a semana e deberán entregalo  nun 
prazo de tempo indicado por vía telemática para ser corrixido e 
avaliado polo profesor.  
     Nas clases por videoconferencia farase o comentario do mesmo e 
aclararanse as dúbidas. Estas clases tamén se aproveitarán para dar as 
explicacións necesarias sobre os apuntamentos escritos que se lle 
teñan enviado aos alumnos. 

Materiais e recursos 

Ademais dos mesmos que figuran na programación xeral do curso, 
entregaránselle por vía telemática todos os textos latinos e aqueles 
apuntamentos de morfoloxía e sintaxe que resulten necesarios para o 
desenvolvemento desta programación. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesor dará a coñecer esta adaptación da programación ao 
alumnado nas conexións telemáticas mediante a plataforma Webex 
da Consellería de Educación. 
E indicaráselles que vai estar publicada na páxina web do centro.  

Publicidade  
Esta adaptación da programación será publicada na páxina web do 
centro. 


