LLATÍ 2n. BATX.

PRESENTACIÓ DE L’ ASSIGNATURA

CURS 2017/18

1. Continguts
1a. Avaluació
A. Llengua
-

Repàs de la morfologia nominal, pronominal i verbal de 1r. Batxillerat.

-

Pronoms de relatiu. Oracions subordinades de relatiu.

-

La veu passiva . Els verbs deponents.

-

El participi concertat.

B. Cultura
-

Llatinismes.

-

La ciutat romana d’Emporiae

-

Poesia elegíaca: lectura d’una selecció de mites de la Metamorfosis d’Ovidi.

-

Poesia èpica. Virgili

-

Visita in situ a les restes arqueològiques de Baetulo (Badalona).

2a. Avaluació
A. Llengua
-

El participi no concertat.

-

L’infinitiu. Oracions subordinades d’infinitiu.

-

Morfologia verbal: el mode subjuntiu.

B. Cultura
-

Llatinismes

-

La presència romana a Catalunya i a la resta d’Hispània: Barcino, Ilerda,

Tarraco. Emerita Augusta.

3a. Avaluació
A. Llengua
-

Oracions subordinades introduïdes per les conjuncions CUM, QUOD, UT i NE.

-

Els verbs irregulars.

-

Pronoms indefinits i interrogatius.

-

Els graus de l’adjectiu. Oracions comparatives i superlatives.

B. Cultura
-

Llatinismes.

-

Poesia dramàtica: la comèdia. Plaute i Terenci. Lectura de la comèdia Els
germans de Terenci.

-

Poesia lírica: Horaci.

-

Prosa historiogràfica: Tit Livi.

-

Oratòria: Ciceró.

-

Llatinismes.

-

Assistència a l’obra de teatre del Festival de Teatre Greco-Llatí Pròsopon.

2. Criteris de la matèria
-

A cada trimestre l’alumnat resoldrà individualment dues proves escrites corresponents a
cadascun dels 2 blocs.

-

Al 1r. i 2n. trimestres haurà de resoldre una prova escrita individual sobre el contingut
de cadascun dels llibres de lectura.

-

La no assistència a un examen haurà de ser degudament justificada per tal de poder ferlo en una data diferent.

A. Bloc de llengua
L’avaluació és contínua, per tant, una avaluació pot ser superada si s’aprova la següent.
Hi haurà una recuperació al final de curs.
Les activitats d’avaluació representen el 60% de la nota global i seran les següents:
-

10 % una prova escrita individual amb preguntes sobre la morfologia i la sintaxi
estudiades al trimestre i 50% una segona part de traducció (amb material de suport)

B. Bloc de cultura
Els continguts no assolits en un trimestre es podran recuperar a final de curs.
Les activitats d’avaluació representen el 40% de la nota global i seran les següents:
-

25% una prova escrita individual sobre els continguts estudiats al trimestre.

-

15% una prova escrita sobre els llibres de lectura al 1r. i 3r. trimestres.

-

10% en el 2n. trimestre activitats individuals centrades en el tema (fins a un
màxim de dues) que s’allarguen més enllà de la classe i es resolen com a
activitats de presentació en terminis curts (la primera prova d’aquest bloc tindrà
aleshores un valor del 30% de la nota global).

La valoració per part de la professora de les activitats a l’aula són enregistrades i
tingudes en compte a l’hora de decidir la nota final de l’alumnat a cada trimestre.

4. Material

-

Llibre de text:Anna Torrent, Fina Vilanova ; Llatí de 2n. Batxillerat. Barcelona,
ed.Barcanova, 2008 ISBN:478-84-4892325-9

-

Diccionari VOX Il.lustrat Llatí-Català/ Català-Llatí. Barcelona. ISBN: 9-788471539328.

-

Lectures: - Terenci, Els Germans, traducció, introducció i notes de Gemma Puigvert
Planagumà, Ed. La Magrana .
- Ovidi, Metamorfosis (selecció de mites), traducció, introducció i notes de
Ferran Aguilera, Ed. La Magrana.

-

Suport TIC que l’alumne trobarà a la WIKI de la professora.

