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Matèria Llatí I

Títol/Pregunta PER QUÈ XERRAM UNA LLENGUA ROMÀNICA I NO UNA ARÀBIGA?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar: Competència específica 3 a desenvolupar

2. Distingir els formants llatins i explicar els canvis
que hagin esdevingut al llarg del temps,
comparant-los amb els de les llengües
d'ensenyament i altres llengües del repertori
individual de l'alumnat, per tal de deduir el
significat etimològic del lèxic conegut i els
significats de lèxic nou o especialitzat.

Es connecta amb els següents descriptors del Perfil
de sortida: CP2, CP3, STEM1, CPSAA5.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

2.1. Deduir el significat etimològic d'un terme d'ús
comú i inferir el significat de termes de nova
aparició o procedents de lèxic especialitzat
aplicant, de manera guiada, estratègies de
reconeixement de formants llatins atesos els
canvis fonètics, morfològics o semàntics que hagin
tingut lloc.

2.2. Explicar canvis fonètics, morfològics o
semàntics de complexitat creixent que s'han
produït tant des del llatí culte com des del llatí
vulgar fins a les llengües d'ensenyament, servint-se
quan sigui possible de la comparació amb altres
llengües del repertori propi.

2.3. Explicar, de manera guiada, la relació del llatí
amb les llengües modernes, analitzant els
elements lingüístics comuns d'origen grec i
utilitzant de forma guiada estratègies i
coneixements de les llengües i llenguatges que
conformen el repertori de l'alumnat.

Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar: Competència específica 3 a desenvolupar
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4. Analitzar les característiques de la civilització
llatina en l'àmbit personal, religiós, social i polític,
amb l’adquisició de coneixements sobre el món
romà i amb la comparació crítica del present i del
passat, per tal de valorar les aportacions del món
clàssic llatí al nostre entorn com a base d'una
ciutadania democràtica i compromesa.
Es connecta amb els següents descriptors del Perfil
de sortida: CCL3, CP3, CD1, CPSAA3.1, CC1.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

2.4. Identificar prejudicis i estereotips lingüístics
adoptant una actitud de respecte i valoració de la
diversitat com a riquesa cultural, lingüística i
dialectal, a partir de criteris donats.

4.1. Explicar, a partir de criteris donats, els
processos històrics i polítics, les institucions, les
maneres de vida i els costums de la societat
romana, comparant-los amb els de les societats
actuals, valorant les adaptacions i canvis
experimentats a la llum de l'evolució de les
societats i els drets humans, i afavorint el
desenvolupament d'una cultura compartida i una
ciutadania compromesa amb la memòria
col·lectiva i els valors democràtics.

4.3. Elaborar treballs de recerca de manera
progressivament autònoma en diferents suports
sobre aspectes del llegat de la civilització llatina en
l'àmbit personal, religiós i sociopolític localitzant,
seleccionant, contrastant i reelaborant informació
procedent de diferents fonts, calibrant la seva
fiabilitat i pertinència i respectant els principis de
rigor i propietat intel·lectual.

Sabers bàsics:

II. Plurilingüisme

- Sistemes d'escriptura al llarg de la història.

- Evolució del llatí: les llengües indoeuropees, etapes de la llengua llatina, llatí vulgar i llatí culte, llengua parlada i llengua escrita.

- Influència del llatí en l'evolució de les llengües d'ensenyament i de la resta de llengües que conformen el repertori lingüístic individual de l'alumnat.

- Regles fonètiques bàsiques en l'evolució del llatí a les llengües d'ensenyament.

- Lèxic: lexemes, sufixos i prefixos d'origen llatí presents en el lèxic d'ús comú i en l'específic de les ciències i la tècnica; significat i definició de paraules d'ús

comú en les llengües d'ensenyament a partir dels seus ètims d'origen llatí; expressions llatines integrades en les llengües modernes i el seu ús en diferents
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tipus de textos (literaris, periodístics, publicitaris...).

- Interès per conèixer el significat etimològic de les paraules i la importància de l'ús adequat del vocabulari com a instrument bàsic en la comunicació.

- El llatí com a instrument que permet un millor coneixement de les llengües d'estudi i un més fàcil acostament a altres llengües modernes, romàniques i no

romàniques.

- Respecte per totes les llengües i acceptació de les diferències culturals de les persones que les parlen.

- Eines analògiques i digitals per a l'aprenentatge, la comunicació i el desenvolupament de projectes amb parlants o estudiants de llatí a nivell transnacional.

- Expressions i lèxic específic bàsic per reflexionar i compartir la reflexió sobre la comunicació, la llengua, l'aprenentatge i les eines de comunicació i

aprenentatge (metallenguatge).

IV. L'antiga Roma

- Geografia del procés d'expansió de Roma des del seu naixement fins a la desaparició de l'Imperi romà.

- L'aportació de Roma a la cultura i al pensament de la societat occidental.

- Relació de Roma amb cultures estrangeres (Grècia, el cristianisme...).

V. Llegat i patrimoni

- La romanització d'Hispània i les petjades de la seva pervivència.

Context/contextos: Escolar X Social Personal Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Escuchamos la canción representante de España en Eurovisión “SloMo”, de Chanel. Nos hacemos eco de las críticas que sufrió la canción porque, según
algunos, no podía concursar al tener más de un 35% de la letra en inglés.
Reflexionamos acerca de si el inglés está acabando con lenguas como el español y nos preguntamos por qué algunos idiomas se han impuesto a lo largo de
los años y otros no. ¿Es un fenómeno habitual? ¿Es malo?

Instruccions i materials:

Todo el material (ejercicios, BO, rúbricas…) estará a disposición de los alumnos en el Classroom al empezar la SA, para que puedan disponer de él sin
problemas.
El trabajo se llevará a cabo, sobre todo, durante las horas de clase.
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Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

1) Lectura de la letra de la canción “SloMo” de Chanel.
2) Reflexión y pequeño debate acerca de si el inglés está “invadiendo” al español en las canciones. Buscamos más ejemplos de letras de

canciones (actuales y no) en las que aparecen palabras y expresiones en inglés.
3) Pequeño trabajo de investigación acerca de las lenguas que se han hablado en “España” a lo largo de la historia: características, periodo

en el que se han hablado, con qué lenguas han estado en contacto, qué restos han dejado…
4) Puesta en común de los resultados de la investigación.
5) Investigación y árbol genealógico de las lenguas románicas.
6) Investigación acerca del proceso de la conquista romana: etapas, territorios conquistados, evolución de las distintas lenguas romances

de acuerdo al sustrato que han encontrado en cada uno de los territorios.
7) Ejercicio de comparativa de la palabra en latín y cómo ha evolucionado en las distintas lenguas románicas. Deducción de algunas reglas

básicas en su evolución, sobre todo de las lenguas más cercanas a los alumnos.
8) Estudio de la presencia del latín en nuestro día a día: búsqueda de étimos de origen latino, prefijos y sufijos latinos con su significado,

presencia en las redes y medios de comunicación de latinismos (búsqueda del tesoro).
9) Búsqueda de otros extranjerismos presentes en nuestras lenguas, sobre todo de arabismos.
10) Pequeña disertación sobre las diferencias y similitudes entre la conquista romana y la árabe.
11) Redacción de un apartado del portafolio de aprendizaje en el que los estudiantes reflexionen acerca de cómo ha sido su proceso de

aprendizaje en esta primera SA y en el que expliquen qué dificultades han encontrado.

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

En la clase de latín, al ser pocos alumnos, se puede supervisar bastante bien el trabajo que se hace. La idea, al ser la primera SA, es crear un
clima de clase cómplice en el que todos los alumnos se sientan cómodos para expresar sus ideas y debatir acerca del propósito de la
enseñanza del Latín.
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Todas las actividades planteadas se harán en grupos (excepto la redacción del portafolio, que es una reflexión profunda e individual y será
compartida con el profesor para ajustar el proceso de aprendizaje y la disertación). En las otras actividades, que servirán también como
actividades de cohesión, intentaremos que vayan cambiando de grupo.
Las actividades 1 y 2 son en gran grupo. La actividad 3 y 4 es en pequeño grupo de 3 personas. Las actividades 5 y 6 son en grupos de 3, pero
se cambiarán los grupos existentes. El ejercicio 7 se hace en pareja. Los ejercicios 8 y 9 se pueden hacer en pareja o en grupo más grande
(dependerá de ellos). El ejercicio 10 y 11 se hará de manera individual.

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

La evaluación final se divide en dos partes: reflexionar sobre la conquista árabe y la romana y ver las huellas de estas lenguas en nuestras lenguas actuales.

Pero también es importante la reflexión acerca de su proceso de aprendizaje que ellos van elaborando en su portafolio.

Cada una de las actividades establecidas se asocia a alguno de los criterios de evaluación y tendrá su correspondiente calificación, excepto las dos primeras,

en las que simplemente constataremos la participación o no en el debate.

Los ejercicios 3 y 4 se corrigen con una rúbrica que los alumnos tendrán y se corregirán con autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación (20%, 30%,

50%). Los ejercicios 5 y 6 los corregirá el profesor mediante una BO. Los ejercicios 7, 8 y 9 se corregirán con rúbrica y mediante coevaluación. Las actividades

10 y 11 las corrige el profesor mediante rúbrica.


