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1. MATERIAL
El llibre de text que s’utilitzarà durant aquest curs serà: M. Iriarte, Llatí 4 ESO, editorial Teide, Barcelona 2008.

2. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
Blocs temàtics i temes
1. Origen del llatí; registres de la llengua llatina.
2. Les llengües romàniques.
3. Fonètica i escriptura del llatí.
4. Concepte de llengua flexiva: els casos de la flexió llatina.
5. Lèxic bàsic llatí: camps semàntics.
6. Evolució del llatí al català: principals lleis fonètiques.
7. Lectura guiada de textos originals.
8. Llatinismes, locucions i sentències llatines.
9. Ètims grecs.

TEMPORITZACIÓ (Trimestral)
1er. trimestre
1er. trimestre
1er. trimestre
2on. trimestre
2on. trimestre
2on. trimestre
3er. trimestre
3er. trimestre
3er. trimestre

3. ACTIVITATS
Durant el segon trimestre, està prevista la visita a un museu o exposició, encara per determinar.

4. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
La matèria de Llatí aporta continguts de l’educació bàsica com a complement als aprenentatges lingüístics i
comunicatius i dels coneixements de l’herència cultural; comparteix les següents competències:
A. De l’àmbit lingüístic, les dimensions de la comprensió lectora, de l’expressió escrita, de la comunicació oral, de la
literària, i de la plurilingüe i intercultural.
B. De l’àmbit social, les dimensions històrica, cultural i artística.
Per a l’avaluació es tindrà en compte:
1. La realització de dos exàmens cada trimestre (50%).
2. El seguiment dels exercicis indicats pel professor i recollits en el dossier d’aprenentatge (20%).
3. La confecció d’un treball escrit i d’una exposició oral a partir dels materials recollits en la sortida descrita en el punt 3
(20%).
4. L’actitud i la puntualitat (10%).
Una avaluació no aprovada podrà ser superada en un examen al final del curs; si tampoc així no s’aprovés, caldrà
realitzar la recuperació extraordinària del mes de setembre.
Sant Cugat del Vallès, 8 de setembre de 2017

