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PLA DOCENT

MATÈRIA: Llatí 4 ESO
CURS: 2018-2019
PROFESSORA: Rafi Ruiz
HORARI: Tres hores setmanals
OBJECTIUS DEL CURS:
Introducció i apropament específic a la llengua i cultura llatines, amb continguts lingüístics i
culturals complementaris entre si i units pel seu caràcter d’aportacions substancials del que es
coneix com a herència clàssica.

CONTINGUTS A TREBALLAR:
1. La matèria de llatí comparteix competències de l’àmbit lingüístic i la dimensió cultural i
artística de l’àmbit social. En tant que el coneixement es construeix a partir de la interacció
amb l’entorn, les competències digitals s’han de considerar com a competències
transversals i com a agents actius dels aprenentatges.
2. Introducció a la llengua llatina: morfosintaxi del llatí. Metodologia de traducció. Pervivència
del lèxic llatí en llengua catalana (locucions llatines).
3. Potenciació de la comunicació oral tant en les llengües vehiculars del centre com amb l’ús
de frases fetes i expressions senzilles llatines.
4. Comprensió lectora: textos primaris i secundaris.
5. Cultura i civilització romanes: L’habitatge romà, la ciutat romana, la família romana, les
magistratures. Principals ciutats romanes a Catalunya.
6. Locucions llatines.
TEMPORITZACIÓ DELS CONTINGUTS:
S’aniran alternant els continguts de llengua i cultura i civilització.
Tres unitats per trimestre.
MATERIALS NECESSARIS PER A LA CLASSE:
Llatí 4rt ESO. Editorial Barcanova.
Material on line.
METODOLOGIA DE LES CLASSES
-

Explicació de continguts de morfologia, sintaxi , literatura i urbanisme.
Lectura de traduccions de textos literaris llatins.
Posta en comú dels dubtes que van sortint a mesura que s’avança en l’assignatura.
Correcció de deures o feines.
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-

Es donarà molta importància a la participació activa de l’alumnat, tant en la realització
d’exercicis i altres activitats com en les exposicions orals i treballs en grup.
Les explicacions “teòriques” es faran, sempre que sigui possible, amb el recolzament de
recursos audiovisuals o materials TIC.
Es faran activitats diverses, a vegades interactives, per consolidar els conceptes treballats.
Es motivarà a l’alumnat en l’ús de material en anglès, acompanyant-los en l’aprenentatge de
l’assignatura a partir de totes les llengües vehiculars del centre, de la qual una és l’anglès.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
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