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Llatí II – 2n Batxillerat

Curs 2022-23

Continguts o temes per avaluació:

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 la PBAU.

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 dels exàmens i exposiciones orals del
curs segons el següent percentatge: 80 % exàmens i 20 %
exposicions orals.
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 (80 %) i l’exposició oral (20 %). Es faran
tres exàmens per avaluació (dos al llarg de l’avaluació i un durant la
setmana d’avaluacions). La data d’aquests parcials estarà inclosa al
calendari d’exàmens dels alumnes.

Com és avaluació continua, a cada avaluació es tindran en compte els
exàmens i les exposicions orals de les avaluacions passades.

La qualificació total del curs s’obté fent la mitjana aritmètica de la
qualificació amb decimals de cada avaluació. Per aprovar el curs,
aquesta ha de ser igual o superior a 5. En cap cas es farà
“arrodoniment” de la qualificació.

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. Si ja estaven aprovats per curs, en cap cas, la no
superació d’aquest examen pot suposar un suspens a l’assignatura.



c) Examen extraordinari de juny: es farà un examen que seguirà els
criteris de la PBAU. Si l’aproven, aprovaran l’assignatura. Poden
entregar en el moment de fer l’examen alguna feina d’estiu i pot
suposar una puntuació “extra”. L’examen es corregirà d’acord amb els
criteris de correcció de la PBAU. 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). La
persona responsable de les pendents es na Trinidad Sbert Haro.
Convé pactar a l’inici del curs amb la professora el temari que
s’inclourà en aquests exàmens. També es farà un classroom de
pendents en el que s’inclouran tasques per practicar el contingut de
l’examen. En aquest espai, els alumnes podran demanar els seus
dubtes i establir tutories de repàs.

Altres consideracions:

Es prestarà especial atenció a les troballes dels arqueòlegs a distints
indrets de Balears.

Si podem, participarem a les Olimpíades de Llatí que organitza la UIB,
a la Mostra de Teatre Grecollatí i als tallers organitzats per
MAREMÀGNVM; sempre i quan la situació sanitària ho permeti.


