
 

Departament de Llengua i Literatura Castellanes  

Llatí I – 1r Batxillerat  

Curs 2016-17 

Continguts o temes per avaluació: 

AVE! 

 

1ª avaluació:  

Origen i característiques de les llengües llatines (Llengües 

romàniques).  

Declinacions: 1ra i 2ona.  

Flexió dels adjectius de 1ra classe.  

Verbs:   

 SUM  

 Paradigma de les 4 conjugacions.  

Casos: Nominatiu, Vocatiu i Acusatiu (amb les seves preposicions).  

Anàlisi i traducció d’oracions simples.  

Història de Roma (I) i herència.  

Coneixements d’alguns mites de les Metamorfosis d’Ovidi.  

 

2ª avaluació:  

Declinacions: 3ra.  

Flexió dels adjectius de 2ona classe.  

Verbs: 1ra conjugació (activa).  



Casos:  

o repassar Acusatiu (especialment: subjecte d’una 

proposició subordinada d’infinitiu amb subjecte distint al de 

la principal).  

o Genitiu.  

o Datiu.  

Conjuncions coordinants.  

Anàlisi i traducció d’oracions simples, d’oracions compostes per 

coordinació i d’oracions compostes subordinades d’infinitiu.  

Evolució fonètica, morfològica, semàntica i sintàctica del llatí al 

castellà i català.  

Història de Roma (II)  

Romanització de les Balears: Pollentia, Palma, Boccorum, Guium i 

Tuscis.  

Coneixements d’alguns treballs d’Hèrcules.  

 

3ª avaluació:  

Declinacions: 4ta i 5ena.  

Morfosintaxi pronominal.  

Conjugacions: 2ona, 3ra i 4ta (actives).  

Casos: Ablatiu (amb les seves preposicions).  

Història de Roma (III).  

Treball sobre un personatge històric del món romà.  

Anàlisi i traducció d’oracions simples, compostes per coordinació i per 

subordinació (d’infinitiu i, si és possible, de CUM i UT).  

Què s’avaluarà: 

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

activa participació i una mitjana aritmètica dels exercicis, treballs (orals 

i escrits, individuals i en grup) 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. 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: no es pot 

recuperar. 

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.  

A Llatí (I) es volen conjugar els interessos dels alumnes que han triat 

aquesta assignatura per conèixer el món clàssic (CURIOSITAT) i dels 

que necessiten un molt bo coneixement de l’anàlisi i traducció per 



superar Selectivitat i cursar una carrera de Lletres (NECESSITAT). 

 

 

 

CURA UT VALEAS!  

 

 

 

 


