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1. MATERIAL 

El llibre de text que s’utilitzarà durant aquest curs serà: Llatí 2. Crèdits 4, 5 i 6, Castellnou edicions. 
Altre material bàsic necessari serà: Diccionari llatí-català, o llatí-espanyol. Per a les lectures d’autors i d’obres                

pertanyents al programa, s’indicarà oportunament les edicions disponibles en biblioteques i en el mercat. 

 

2. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

Blocs temàtics i temes TEMPORITZACIÓ (Trimestral) 

1. Llengua llatina: revisió i ampliació de la morfologia nominal          

i verbal i de la sintaxi oracional. 

1er. trimestre 

2. Lèxic llatí: la devivació i la composició. 1er. trimestre 

3. Gèneres literaris: el teatre i la historiografia. 1er. trimestre 

4. Aprofundiment en la tècnica de traducció de textos llatins. 2on. trimestre 

5. El lèxic d’origen grecollatí en les matèries de batxillerat.  2on. trimestre 

6. Gèneres literaris: l’oratòria i l’èpica.  2on. trimestre 

7. Expressions llatines en el registre culte de la llengua          

pròpia. 

3er. trimestre 

8. Referències culturals clàssiques en les arts. 3er. trimestre 

9. Gèneres literaris: la lírica i l’elegia. 3er. trimestre 

10. La cultura material romana a Hispània. 3er. trimestre 

 

3.  ACTIVITATS  

Durant el primer trimestre, està prevista la visita als monuments de la Tàrraco romana i al seu Museu d’Arqueologia. 

 

4. 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. 

 

5. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

La nota de cada avaluació es calcularà a partir de les notes obtingudes en els exàmens realitzats (70% de la nota)i dels                      

exercicis fets a classe o encarregats com a tasques (30%); aquests exercicis inclouran presentacions orals individuals                

sobre temes acordats prèviament. La nota final de curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. 

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 maig. Tant la última prova com la recuperació                   

extraordinària de maig constaran de tres apartats: anàlisi i traducció d’un text; exercicis de morfologia nominal i verbal; i                   

qüestions d’història, institucions romanes, art i literatura llatina.  
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