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CURS 2017/18

1. Continguts
1a. Avaluació:
Unitats 1, 2 i 4.
1. Per a què serveix el llatí?
2. Parlem en llatí. Quis ego sum?
3. L’alfabet llatí i la seva pronúncia. Diàlegs: Lucius, puer romanus est. Familia
Claudiae. Ubi habitamus?
4. De l,indoeuropeu al llatí. Diferents famílies lingüístiques.
5. La fundació de Roma: el mite de Ròmul i Rem.
6. Viatgem per l’Europa romana i per altres indrets romans.
7. L’evolució del llatí: el llatí i les llengües romàniques. Derivació.
8. Tots els camins porten a Roma. Les vies romanes.
9. Mitologia: els déus olímpics.
10. Taller: juguem als jocs dels romans.
2a. Avaluació:
Unitats 3, 4 i 5
1. El llatí: una llengua flexiva. Declinacions, casos i funcions. La primera
declinació. Anàlisi morfosintàctica.
2. Mitologia: Perseu i Andròmeda
3. Mitologia: cinc històries d’amor.
4. Mots i expressions catalanes amb component mitològic.
5. Derivació: prefixos i sufixos. Composició.
6. Els raptes de la mitologia clàssica.
7. Viure en societat . Pompeia: documental.
8. Objectes de la vida quotidiana.
9. Visita a les restes arqueològiques de la Baetulo romana.

3a. Avaluació:
Unitats 4, 5, 6, 7 i 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La segona declinació. El present d’indicatiu. Anàlisi morfosintàctica.
.El calendari i el temps.
Els adjectius de la primera i segona declinacions.
Abreviatures i expressions catalanes amb contingut clàssic. Llatinismes.
Éssers prodigiosos.
Els moments d’oci i els espectacles públics.
El cos humà i els termes mèdics.

8. El món dels morts.
9. Taller de cuina romana.

2. Criteris de la matèria i activitats d’avaluació
-

L’avaluació és contínua, per tant, una avaluació pot ser superada si s’aprova la
següent.

-

La 2ª avaluació aprovada recupera el suspès de la 1ª avaluació.

-

La 3ª avaluació aprovada pot recuperar la 2ª si la nota és ampla (>6) i en funció
sempre de la progressió demostrada..

-

La recuperació de final de curs implica l’alumnat suspès de més d’una avaluació
o de la 3ª avaluació.

-

Per recuperar una activitat d’avaluació serà imprescindible la justificació per
malaltia i visita mèdica.

-

Les activitats a l’aula seran enregistrades a la llibreta de la professora. La seva
valoració pot modificar la nota final de l’avaluació sempre a l’alça.

Activitats d’avaluació :
a) 50% de la nota global: una prova escrita individual sobre els continguts de
llengua i civilització.
b) 35% de la nota global: una exposició oral individual o en parelles sobre un tema
de mitologia o de civilització.
c) 15% de la nota global: activitats individuals o col·lectives que s’allarguen més
enllà de la classe i es resolen com a activitats de presentació en terminis curts.

3. Material
-

Llibreta de l’alumne i dossier de fotocòpies de la matèria.
Llibre de Text: Llatí 4 ESO. Barcelona. Ed. Barcanova. ISBN: 978-84-4892304-4
Suport TIC que l’alumne trobarà a la WIKI de la professora

