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1. MATERIAL 
El llibre de text que s’utilitzarà durant aquest curs serà: Llatí I, ed.Casals, Barcelona 2015. 
 

2. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

Blocs temàtics i temes TEMPORITZACIÓ (Trimestral) 
1. Origen i evolució del llatí: l’indoeuropeu i el llatí; etapes, àmbits i 
registres del llatí; fragmentació lingüística i formació de les llengües 
romàniques; formació de les llengües hispàniques. 

1er. trimestre 

2. Llengua llatina: el llatí, llengua flexiva i seu ordre de mots; 
nocions de fonètica, prosòdia i escriptura del llatí; morfologia 
nominal i pronominal; mofologia verbal: veu activa, mode indicatiu; 
sintaxi nominal; la concordança. 

1er. trimestre 

3. Història de Roma: la monarquia. 1er. trimestre 
4. Llengua llatina: morfologia verbal: veu passiva, mode subjuntiu; 
sintaxi oracional. 

2on. trimestre 

5. La societat romana; la religió; urbanisme i edificis públics. 2on. trimestre 
6. Història de Roma: la República. 2on. trimestre 
7. Interpretació de textos llatins. Iniciació a la traducció. 2on. trimestre 
8. El lèxic llatí: camps semàntics i famílies lèxiques. 3er. trimestre 
9. Història de Roma: l’imperi. 3er. trimestre 
10. Llatinismes i locucions llatines en el registre estàndard de la 
llengua pròpia. 

3er. trimestre 

 
3.  COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 
Les competències que desenvolupa la matèria de llatí són tres: la competència lingüística, la competència artística i 
cultural i la competència social i ciutadana. 

 
4. ACTIVITATS  
Durant el primer trimestre, està prevista la visita al Museu d’Història de la Ciutat i a la Bàrcino romana.  
 

5. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

 
 
 
 
 
La recuperació d’una avaluació no aprovada es realitzarà d’acord amb el principi de l’avaluació contínua: si la nota 
obtinguda a la tercera avaluació és com a mínim de 5, l’assignatura quedarà aprovada; altrament, es podrà optar, per a 
aprovar-la, a una última prova. En el cas que tampoc aquesta última prova no quedés superada, l’alumne podrà 
presentar-se a una recuperació extraordinària, que tindrà lloc al mes de setembre. Tant la última prova com la 
recuperació extraordinària de setembre constaran de tres apartats: anàlisi i traducció d’un text; exercicis de morfologia 
nominal i verbal; i qüestions d’història, institucions romanes i literatura llatina.  
 
     Sant Cugat del Vallès, 8 de setembre de 2017   

CRITERIS D’AVALUACIÓ  
Conceptes 70 % 

Procediments 20 % 

Valors, normes i actituds 10 % 


