
 

 
 

PROGRAMACIÓ CURTA 
 

Departament: Humanitats Estudis: Batxillerat 

Matèria: Llatí Curs: primer 

Professor: Manuel Sánchez Hores/setmana: quatre 

 

PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

I. 
Origen i evolució del llatí: l’indoeuropeu; etapes,       
àmbits i registres del llatí; fragmentació lingüística i        
formació de les llengües romàniques. 

Primer trimestre 

II. 

Llengua: el llatí, llengua flexiva i ordre de mots;         
fonologia, prosòdia i escriptura del llatí; morfologia       
nominal, pronominal i verbal: veu activa, mode       
indicatiu; sintaxi; la concordança. Traducció. 

Primer trimestre 

III. Història: la monarquia. Primer trimestre 

IV. 
Llengua: morfologia verbal: veu passiva, mode      
subjuntiu; sintaxi oracional. Traducció. Lèxic: camps      
semàntics i famílies lèxiques. 

Segon trimestre 

V. Societat romana; religió; urbanisme i edificis públics. Segon trimestre 
VI. Història: la república. Segon trimestre 
VII. Interpretació de textos llatins. Traducció. Tercer trimestre 
VIII. Història: l’imperi. Tercer trimestre 
IX. Llatinismes i locucions llatines en registre estàndard. Tercer trimestre 

 
 
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 poden incloure 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, al mes de maig. Tant l’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. 
 
 

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

 
METODOLOGIA  
 
 
A més del material esmentat, s’utilitzaran altres materials de diverses procedències           
(llibres de text, per exemple). 
 
Diccionari d’expressions i frases llatines. Diccionaris de mitologia. 
 
Materials audiovisuals: presentacions en power point o similar, documentals i          
reportatges que facin referència a l’urbanisme, pel·lícules que donin una visió d’algun            
aspecte de la vida quotidiana dels romans. 
 
Lectura i traducció de textos clàssics. Per exemple, fragments de Vitruvi o Sèneca per              
contextualitzar la ubicació de les termes o l’expectació dels ludi circenses. 
 
 

 


