
 

Departament de Llengua i Literatura Castellanes  

Llatí II – 2n Batxillerat  

Curs 2016-17 

Continguts o temes per avaluació: 

AVE! 

1ª avaluació:  

Repàs de morfologia i sintaxi de 1r.  

La veu passiva. L'ablatiu agent.  

Els participis en llatí. L'ablatiu absolut i el participi concertat.  

Verbs irregulars, defectius i deponents.  

Inici de l'oració composta per subordinació.  

Literatura: Poesia èpica: Virgili, L’Eneida; Poesia lírica: Catul i Horaci; 

Teatre: Plaute i Terenci; Oratòria: Ciceró; Historiografia: Cèsar i Titus 

Livi. 

 

2ª avaluació:  

Els pronoms.  

La proposició subordinada adjectiva o de relatiu.  

L'infinitiu. La proposició subordinada substantiva d'infinitiu.  

Les proposicions subordinades adverbials.  

Coneixement dels mites d'Ovidi (Les Metamorfosis) proposats per la 

Coordinació de Selectivitat.  

 



3ª avaluació:  

El gerundi, el gerundiu i el supí i les seves construccions sintàctiques.  

La proposició subordinada substantiva d'estil indirecte.  

L'estil directe.  

Llatinismes i la seva presència en l’actualitat. Estudi dels llatinismes 

proposats per a la prova de Selectivitat.  

La derivació. Els canvis en l’evolució de les paraules llatines fins a 

arribar a les actuals catalanes i castellanes.  

Què s’avaluarà: 

Un bon comportament a classe, la realització del exercicis a diari, una 

activa participació i una mitjana aritmètica dels exercicis, treballs i 

exàmens del curs.  

A cada avaluació és obligatòria la realització d’una exposició oral. 

Com s’avaluarà: 

a) La nota de cada avaluació és la mitjana de tots els exàmens 

realitzats al llarg del període (s’inclou l’exposició oral). No hi ha un 

nombre fix d’exàmens; dependrà dels alumnes i del professor, però es 

pactarà a l’inici de cada avaluació.  

 

b) Final ordinària: A la 3ra avaluació, després de haver realitzat els 

parcials pertinents, els alumnes tindran l’oportunitat de presentar-se a 

un examen (final ordinària) per recuperar (suficiència, 5) o per pujar la 

seva qualificació. En cap cas, la no superació d’aquest examen pot 

suposar un suspens a l’assignatura. 

 

c) Examen extraordinari de setembre: es farà un examen que seguirà 

els criteris de Selectivitat/Revàlida/Prova final. Si l’aproven, aprovaran 

l’assignatura. No fa falta fer cap feina d’estiu, però si l’han feta la 

poden entregar en el moment de fer l’examen i pot suposar una 

puntuació “extra”. L’examen es corregirà d’acord amb els criteris de 

correcció de Selectivitat. La nota obtinguda al llarg del curs no farà 



mitjana amb aquest examen. 

 

d) Com recuperar l’assignatura suspesa del curs anterior: si hi ha 

qualque alumne suspès, es facilitaran dues dates per fer un examen 

de recuperació (una a la primera avaluació i una altra a la segona). 

Convé pactar a l’inici del curs amb la professora el temari que 

s’inclourà en aquests exàmens. 

Altres consideracions: 

Es prestarà especial atenció a les troballes dels arqueòlegs a distints 

indrets de Balears.  

Degut als canvis que hi ha al batxillerat, encara no se sap cóm serà la 

prova de selectivitat o revàlida. Hem d’esperar a les reunions de la 

UIB. Els alumnes seran informats de tots els possibles canvis el més 

aviat possible.  

Si podem, participarem a les Olimpíades de Llatí que organitza la UIB. 

I a la Mostra de Teatre Grecollatí, així com als tallers que proposa 

Maremàgnum. 

 

 

CURA UT VALEAS!  



 


