
Continguts i criteris d’avaluació de l’assignatura Llatí

1r Batxillerat
Bloc 1: Continguts transversals. Curs 1r Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

Participació en debats, col·loquis o 
entrevistes sobre qualsevol tema que 
puga suscitar interés: el paper de la 
dona en la societat, les classes 
socials, el sistema polític, la família, 
el respecte pel patrimoni, etc. 
Utilització d’estratègies lingüístiques 
i no lingüístiques: inici, manteniment 
i conclusió; cooperació; normes de 
cortesia, etc. i del respecte en l’ús 
del llenguatge.
Elaboració de treballs d’investigació 
i/o exposicions, de forma individual o 
en grups cooperatius, sobre la 
pervivència del mite en les diferents 
manifestacions artístiques; la 
pervivència del lèxic grecollatí en la 
llengua pròpia; el patrimoni; la 
influència de l’organització política i 
social, etc.
Aplicació de les estratègies de busca 
d’informació variada sobre lèxic, vida
quotidiana, patrimoni, pervivència de
la cultura clàssica en diferents 
àmbits, etc. en diverses fonts i 
pàgines web especialitzades, wikis, 
blogs i diccionaris en línia, utilitzant 
estratègies de filtrat en la busca de la
informació, i selecció de la 
informació, síntesi, presentació de 
continguts, procediments de cites i 
paràfrasi, de bibliografia i de 
bibliografia web.
Imaginació i creativitat en la gestió 
de projectes. 
Responsabilitat davant de les 
decisions adoptades. 
Pensament causal i conseqüencial.
Planificació de les tasques i projectes
de la matèria. 
Avaluació dels processos i resultats.
Assumpció de l’error com a 
oportunitat
Assumpció de distints rols en equips 
de treball. 
Solidaritat, tolerància, respecte i 
amabilitat. 
Tècniques d’escolta activa
Diàleg igualitari.
Coneixement de tècniques 

BL1.1. Participar en intercanvis 
comunicatius de l’àmbit personal, 
acadèmic, social o professional, i 
aplicar les estratègies lingüístiques i 
no lingüístiques del nivell educatiu 
pròpies de la interacció oral utilitzant
un llenguatge no discriminatori

BL1.2. Buscar i seleccionar 
informació de forma contrastada en 
diverses fonts, documents de text, 
imatges, vídeos, etc., i organitzar la 
informació obtinguda per mitjà de 
diversos procediments de síntesi o 
presentació dels continguts, 
registrant-la en paper de forma 
acurada, o emmagatzemant-la 
digitalment en dispositius informàtics
i servicis de la xarxa,  per a ampliar 
els coneixements i elaborar textos de 
l’àmbit personal, acadèmic, social o 
professional i del nivell educatiu, 
citant-ne adequadament la 
procedència.

BL1.3. Gestionar de forma eficaç 
tasques o projectes, fer propostes 
creatives i confiar en les possibilitats,
mostrar energia i entusiasme durant 
el  seu desenrotllament, prendre 
decisions raonades, assumint riscos, i
responsabilitzar-se de les accions i de
les seues conseqüències. 

BL1.4. Planificar tasques o projectes, 
individuals o col·lectius, i descriure 
accions, recursos materials, terminis 
i responsabilitats per a aconseguir 
els objectius proposats, adequar el 
pla durant el seu desenrotllament 
considerant diverses alternatives per 
a transformar les dificultats en 
possibilitats, avaluar el procés i el 
producte final, i comunicar de forma 
creativa els resultats obtinguts amb 
el suport dels recursos adequats.

BL1.5. Organitzar un equip de 
treball, i distribuir responsabilitats i 
gestionar els recursos perquè tots els
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d’aprenentatge cooperatiu 
Creació i edició de produccions 
audiovisuals amb dramatitzacions o 
diàlegs creats per alumnes, aplicant 
els continguts gramaticals, sintàctics 
i lèxics estudiats.
Utilització de presentacions 
multimèdia per a exposar treballs 
realitzats de forma individual o en 
grup.
Ús de les ferramentes més comunes 
de les TIC.
Comunicació amb la resta del grup o 
intercentres.
Ús dels servicis de la web social: 
blogs, wikis, fòrums, pàgines web, 
correu electrònic, etc 
Estudis i professions vinculats amb 
els coneixements de l’àrea.
Autoconeixement d’aptituds i 
interessos.
Procés estructurat de presa de 
decisions.

membres participen i arriben a les 
metes comunes, influir positivament 
en els altres generant implicació en 
la tasca i utilitzar el diàleg igualitari 
per a resoldre conflictes i 
discrepàncies actuant amb 
responsabilitat i sentit ètic.

BL1.6. Crear i editar produccions 
audiovisuals o presentacions 
multimèdia, servint-se d’imatges i 
text, amb sentit estètic, utilitzar 
aplicacions informàtiques d’escriptori
o servicis de la web i saber com 
aplicar els diferents tipus de 
llicències .

BL1.7. Col·laborar i comunicar-se per
a construir un producte o tasca 
col·lectiva, filtrant i compartint 
informació i continguts digitals, 
seleccionant les ferramentes de 
comunicació TIC, servicis de la web 
social o mòduls en entorns virtuals 
d’aprenentatge, aplicar bones formes
de conducta en la comunicació i 
previndre, denunciar i protegir altres
de les males pràctiques, com el 
ciberassetjament.

BL1.8. Buscar i seleccionar 
informació sobre els entorns laborals,
professions i estudis vinculats amb 
els coneixements del nivell educatiu, 
analitzar els coneixements, habilitats 
i competències necessàries per al seu
desenrotllament i comparar-les amb 
les pròpies aptituds i interessos per a
generar alternatives davant de la 
presa de decisions vocacionals. 

Bloc 2: El llatí, origen de les llengües romàniques. Sistema de la llengua llatina.
Curs 1r Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

Marc geogràfic de la llengua.
Ubicació en mapes de l’extensió de la
llengua llatina a la península Ibèrica i
a Europa.
Les llengües d’Espanya: llengües 
romàniques i no romances.
Ubicació en mapes de les llengües 
romàniques de la península Ibèrica.
Sistema de la llengua llatina: l’alfabet
com a sistema d’escriptura. Origen i 

BL2.1. Identificar el marc geogràfic 
de la llengua llatina i de les llengües 
romàniques a Europa i a la península 
Ibèrica, ubicar-lo en mapes, en 
formats diversos i presentats en 
suport paper i digital, i utilitzar les 
estratègies de comprensió lectora del
nivell educatiu per a obtindre 
informació i aplicar-la en la reflexió 
sobre el contingut.
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pronunciació de l’alfabet llatí.
Pervivència d’elements lingüístics 
llatins. Termes patrimonials i 
cultismes.
Identificació de termes patrimonials i
cultismes en textos de diferent 
tipologia.

BL2.2. Llegir textos en llatí de 
manera comprensiva, aplicant les 
normes de pronunciació i comparant 
les principals adaptacions que es 
produïxen en les llengües modernes 
per a facilitar-ne l'aprenentatge.

BL2.3. Distingir les paraules 
patrimonials i els cultismes, i 
identificar l’ètim llatí originari, així 
com alguns dels llatinismes més 
freqüents, per a augmentar el cabal 
lèxic de la llengua pròpia i aprofundir
en la comprensió textual.
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Bloc 3: Morfologia. Curs 1r Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

La paraula:
Formants de les paraules.
Identificació i classificació dels 
diversos formants de les paraules.
Classificació de les paraules atenent 
als seus formants.
La flexió:
La flexió nominal i pronominal
La flexió verbal:
Formes personals.
Formes no personals.
Declinació de substantius, adjectius i 
pronoms
Conjugació de verbs. 
Identificació i relació d’elements 
morfològics de la llengua llatina.

BL3.1 Identificar els distints 
formants de les paraules 
descomponent-les i buscant exemples
d’altres termes en què estiguen 
presents per a introduir el concepte 
de flexió i millorar la interpretació i 
l'expressió de la llengua llatina.

BL3.2. Declinar distints tipus de 
paraules i sintagmes en concordança 
atenent a la seua classificació i al 
context oracional per a una millor 
interpretació i expressió de la llengua
llatina.

BL3.3. Conjugar els distints temps 
verbals llatins atenent a la seua 
classificació i al context oracional, 
diferenciant les formes personals de 
les no personals, per a una millor 
interpretació i expressió de la llengua
llatina.

BL3.4. Identificar elements 
morfològics de la llengua llatina que 
permeten les posteriors anàlisis, o 
reconeixement per inferència lògica, 
de la morfologia i la sintaxi de textos 
senzills i que en faciliten la traducció 
o interpretació.
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Bloc 4: Sintaxi. Curs 1r Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

Els casos llatins: BL4.1. Distingir, per mitjà d’anàlisi CCLI



Els casos llatins i la seua relació amb 
les funcions sintàctiques. 
Identificació, relació, interpretació, o 
anàlisi sintàctica, i traducció dels 
casos llatins.
L’oració:
Elements de l’oració i la seua 
concordança.
L’oració simple: les oracions 
atributives; les oracions predicatives.
L’oració composta :les oracions 
coordinades; les oracions 
subordinades.
Les formes no personals: 
Infinitius i participis.
Identificació, classificació, relació, o 
anàlisi sintàctica, dels diversos tipus i
construccions d’oracions simples i 
compostes i de les formes no 
personals.

sintàctica o inferència lògica, en 
textos originals i/o adaptats de 
dificultat graduada, les funcions que 
exercixen les paraules i sintagmes, i 
classificar els diferents tipus 
d’oracions i construccions per a una 
millor interpretació del text i la seua 
estructura.
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Bloc 5: Roma: història, cultura, art i civilització. Curs 1r Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

Períodes de la història de Roma:
Monarquia.
República.
Imperi.
Identificació i comparació dels 
períodes de la història de Roma, i 
elaboració d’eixos cronològics dels 
seus diversos períodes.
Organització política i social de 
Roma.
Hòmens i dones en l’organització 
política.
Hòmens i dones en l’organització 
social.
L’organització familiar com a unitat 
de producció.
Relació i comparació entre 
l’organització política i social 
d’hòmens i dones de la Roma clàssica
i la de la nostra època.
Relació i comparació entre 
l’organització familiar de la Roma 
clàssica i la de la nostra època.
Religió:
Mites.
Déus i dees, herois i heroïnes.
Identificació dels déus i dees romans 
i dels herois i heroïnes del panteó 
romà i dels mites.
Relació i comparació entre els mites, 
herois i heroïnes antics i els actuals i 

BL5.1. Distingir les diferents etapes 
de la història de Roma, explicar-ne 
els trets essencials i les 
circumstàncies que intervenen en el 
pas d’unes a altres, i ubicar en un eix
cronològic alguns dels principals fets 
històrics per a aprofundir en l’origen 
de la nostra civilització.

BL5.2 Descriure els trets essencials 
que caracteritzen les successives 
formes d’organització política i social
de Roma, i comparar-los de forma 
crítica amb les actuals.

BL5.3 Identificar els déus i les dees i 
els herois i les heroïnes de la 
mitologia grecollatina i establir 
relacions significatives amb 
personatges actuals que permeten 
evidenciar la pervivència dels 
arquetips mítics que han arribat a 
convertir-se en referents de la 
cultura universal.

BL5.4 Descriure les característiques 
fonamentals i les manifestacions més 
importants de l’art i l’urbanisme 
romans per a evidenciar la seua 
influència en models artístics i 
urbanístics posteriors, i assenyalar la
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la seua pervivència com referent 
cultural universal.
L’art romà :
Característiques fonamentals de l’art 
romà.
Principals manifestacions artístiques.
Descripció i identificació de les 
manifestacions artístiques més 
importants a partir d’elements 
concrets.
Obres públiques i urbanisme:
Les obres públiques.
Descripció dels elements i funcions 
de les obres públiques romanes.
La ciutat romana.
Pervivència d’edificacions públiques 
romanes en el patrimoni històric del 
nostre país.
Localització en mapes dels principals 
exemples d’edificacions públiques 
romanes en el nostre patrimoni.

seua presència en el patrimoni 
històric del nostre país.

Bloc 6: Textos. Curs 1r Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

Tècniques de traducció.
Traducció directa de textos en llatí 
d’extensió variada.
Retroversió i creació de textos 
senzills en llatí.
Utilització del diccionaris.
Comparació de les estructures 
llatines amb les de la llengua pròpia.
Lectura comprensiva i comparada de 
textos clàssics.
Lectura comprensiva de textos en 
llatí adaptats o de dificultat 
graduada.
Lectura de textos traduïts.
Comentari del contingut i estructura 
de textos en llengua llatina i llengua 
pròpia.

BL6.1. Fer una lectura comprensiva 
de textos en llatí, senzills i de 
dificultat graduada, utilitzant els 
coneixements morfològics, sintàctics 
i lèxics adquirits o mecanismes 
d’inferència lògica, per a captar el 
sentit global del text i aprofundir en 
la seua interpretació o traducció.

BL6.2. Crear textos senzills en llatí, 
utilitzant les estructures i el lèxic 
apresos per a adquirir un major 
domini de la llengua i millorar les 
destreses comunicatives.

BL6.3. Comentar el contingut i 
l’estructura de textos clàssics 
traduïts aplicant-hi els coneixements 
prèviament adquirits en esta o en 
altres matèries per a aprofundir en la
seua interpretació.
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Bloc 7: Lèxic. Curs 1r Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

Vocabulari bàsic llatí.
Lèxic transparent.
Principals afixos.
Identificació dels principals afixos 

BL7.1. Deduir el significat de termes 
llatins partint del context o de 
paraules de la llengua pròpia i 
identificar els formants per a 
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d’origen llatí i traducció de lèxic llatí 
transparent.
Evolució i pervivència del llatí.
Nocions bàsiques d’evolució fonètica.
Paraules patrimonials, cultismes i 
neologismes.
Principals lexemes i afixos llatins 
usats en la llengua pròpia.
Expressions llatines incorporades a la
llengua pròpia.
Realització d’evolució de termes 
llatins a la llengua pròpia.
Identificació i explicació dels 
principals llatinismes i expressions 
llatines incorporats a la llengua 
pròpia.

aprofundir en la interpretació de 
textos i augmentar el cabal lèxic.

BL7.2. Diferenciar entre termes 
patrimonials i cultismes, reconéixer 
neologismes i llatinismes o 
expressions llatines i aplicar-los en 
un context per a augmentar el cabal 
lèxic i aprofundir en la comprensió 
textual.
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