
 
 

PROGRAMACIÓ CURTA 
 

Departament: Humanitats Estudis: ESO  

Matèria: Llatí Curs: 4t 

Professor: Manuel Sánchez Hores/setmana: tres 

 
PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

I. 

Imperium Romanum, familia Romana et puer      
improbus: llengua llatina (història i gramàtica),      
Roma i llengües romàniques. Pronoms, genitiu,      
fundació de Roma i monarquia. Morfosintaxi i       
topografia de Roma. 

Primer trimestre 

II. 

Dominus et serui, uilla et hortus et uia Latina:         
morfosintaxi, pronoms, compostos de sum i la casa        
romana. Complements de lloc, veu passiva, ablatiu       
agent. La monarquia. 

Primer trimestre 

III. 

Puella et rosa, taberna Romana et pastor et oues: 
morfosintaxi, verbs compostos amb ad-, ab-, ex-, 
in-, inici de la república. El comerç. Repàs de la 1a i 
2a declinacions. 3a declinació i conquesta d’Itàlia. 

Segon trimestre 

IV. 

Bestiae et homines, corpus humanum et miles 
Romanus: 3a decl. (II), morfosintaxi, cum (conj. 
temporal), Mercurius, Neptunus i les guerres 
púniques. 3a decl. (III), substantius neutres, fi de la 
república. 4a declinació, adjectius, comparatiu. 
L’exèrcit. 

Segon trimestre 

V. 

Annus et menses, nouus dies et magister et 
discipuli: 5a declinació, superlatiu, cardinals i 
ordinals, impf. erat erant i el calendari. Morfosintaxi. 
August. L’educació. 

Tercer trimestre 

VI. 

Tempestas, numeri difficiles et litterae Latinae: 
verbs deponents, 3ª decl. Ac. –im, Abl. –i, ablatiu 
absolut, morfosintaxi i el segle II dC (I). El segle II 
dC (II). Els suports d’escriptura a l’Antiguitat.  

Tercer trimestre 

 
 
CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  
 
 
Per a l’avaluació es tindran en compte les instruccions del Departament d’Educació 
sobre avaluació per competències. Es consideraran els elements següents: 

 



 
 

La valoració que es fa, pel que fa als percentatges, és la següent: l’apartat de llengua 
(morfosintaxi i traducció) equival a un 60% del total de la nota; l’apartat de cultura 
equival a un 35% de la nota, i l’actitud es valora amb un 5%. Aquests tants per cent són 
vàlids si la nota de cada control supera el 4; en cas contrari, no es fan les mitjanes, 
però sí es guarden les notes obtingudes en cada bloc. 
 
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; si tampoc així no s’aprovés, caldrà realitzar la recuperació extraordinària 
del mes de setembre. 
 
 
 
 
 
MATERIALS 
 
Apunts de classe i material proporcionat pel professor. 
 
 
 
 
METODOLOGIA  
 

Textos de llibre: ØRBERG, Hans H., Lingua Latina per se illustrata. Familia Romana, 
Cultura Clásica, Guadix 2011. 

Altres materials de diverses procedències (d’altres llibres de text o de creació pròpia). 

Diccionari llatí-català o latino-español. 

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 (com Golfus de Roma, Ben-Hur...). 

Lectura de textos clàssics. Per exemple, fragments de Vitruvi o Sèneca per 
contextualitzar la ubicació de les termes o l’expectació dels ludi circenses. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 


