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Llatí (optativa de quart) 
 

 Apropament específic a la llengua i cultura llatina, amb continguts lingüístics i culturals  

 Dos objectius fonamentals:  
o estudi bàsic de la llengua origen de les llengües romàniques 
o aspectes rellevants de la cultura i societat romanes relacionats amb el món actual.  

 
Competències pròpies de la matèria (veure decret) 
 
Competència bàsica: competència comunicativa.  
Altres competències: estètica i literària, plurilingüe i intercultural, metodològiques, artística i cultural, i 
social i ciutadana.  
 
Estructura dels continguts 
 

 sistema de la llengua llatina 

 història i l'evolució de la llengua llatina 

 cultura llatina: del món clàssic a l'actualitat.  
 
Consideracions sobre el desenvolupament del currículum (veure decret) 
 
 
OBJECTIUS  
 

1. Reconèixer elements de la llengua llatina observables en qualsevol suport material. 
2. Identificar i relacionar els elements gramaticals, lèxics i sintàctics de la llengua llatina que 

permetin l'anàlisi i traducció de textos senzills. 
3. Traduir textos llatins de dificultat elemental a partir de l'adquisició dels mecanismes d'anàlisi. 
4. Identificar en la llengua oral i escrita elements del vocabulari i les estructures gramaticals 

llatines. 
5. Conèixer l'origen i evolució de les llengües romàniques per valorar els trets comuns i la 

diversitat lingüística com a mostra de la riquesa cultural dels pobles d'Europa.  
6. Aplicar les regles fonamentals d'evolució fonètica del llatí a les llengües romàniques, per 

identificar les paraules patrimonials, els cultismes i les expressions llatines en diferents 
contextos lingüístics.  

7. Aplicar la intercomprensió entre les llengües romàniques i per a la comprensió del lèxic comú i 
del vocabulari culte, científic i tècnic, prenent com a base els coneixements de la llengua llatina. 

8. Reflexionar sobre els elements formals i els mecanismes de les llengües conegudes per 
l'alumnat a partir de la comparació amb el llatí, model de llengua flexiva. 

9. Valorar els aspectes cabdals de la cultura i la civilització romanes a partir de la identificació de 
la seva pervivència en el nostre patrimoni cultural, artístic i institucional. 

10. Valorar el patrimoni literari, els gèneres i obres principals, com a base comuna de la història 
literària universal. 

 
CONTINGUTS 
 
El sistema de la llengua llatina 
 

o Abecedari i la pronúncia del llatí. Lectura de textos en llatí; identificació de llatinismes. 
o Llatí com a llengua flexiva. Casos i els seus principals valors sintàctics. 
o Relació entre llengües romàniques a partir del llatí.  
o Classes de paraules, categories gramaticals, elements flexius. Flexió nominal, pronominal i 

verbal. 
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o Estructures oracionals bàsiques del llatí. Concordança i ordre de paraules. Nexos coordinants 
freqüents. Anàlisi morfosintàctica, traducció de textos breus i senzills en llengua llatina i 
retroversió d'oracions simples. 

o Llatí com a instrument per a la comprensió del sistema de les llengües romàniques. Arrels 
llatines. 

 
La història i l'evolució de la llengua llatina 
 

o Vocabulari de la ciència i de la tècnica. Reconeixement d'ètims grecs i llatins a les terminologies 
específiques. Llatinismes i locucions llatines. Expressions llatines incorporades a les llengües 
que es parlen actualment.  

o Aportació lèxica del llatí a les llengües actuals a partir de camps lèxics comuns, com el mesos de 
l'any. 

o Origen i evolució del llatí. Llatí culte i llatí col·loquial. Diferenciació entre llengua parlada i 
escrita. El llatí en l'època medieval. Evolució de les llengües.  

o Llengües indoeuropees i llengües romàniques. Termes patrimonials i cultismes.  
o Components llatins de les llengües romàniques: lexemes, prefixos i sufixos del llatí, referències 

a la influència indirecta grega. Definició de paraules a partir dels seus ètims.  
o Expansió del llatí a través de les llengües llatines a partir del segle XV. Països on es parlen 

llengües romàniques.  
o Origen comú d'algunes llengües europees.  
o Significat etimològic de les paraules. Utilització precisa del vocabulari. 

 
La cultura llatina: del món clàssic a l'actualitat 
 

o Marc històric i cultural de la societat romana 
o Cultura llatina i les seves llegendes.  
o Principals gèneres literaris llatins, i la seva influència en les literatures posteriors. 
o Patrimoni arqueològic romà. 
o Referents institucionals i de la vida quotidiana. Societat, família, educació. 
o Mitologia i la seva influència en l’art, literatura, llenguatge, cinema... 
o Influència de Roma en la història dels països de la Mediterrània i d'altres d'Europa. 

 
CRITERIS D'AVALUACIÓ (aspectes a avaluar) 
 

o Llatinismes i locucions habituals d'ús llatí incorporades a les llengües actuals. 
o Elements morfològics i estructures sintàctiques elementals. 
o Traducció i retroversió de textos breus i senzills.  
o Regles bàsiques d'evolució fonètica a ètims llatins productius en relació amb les llengües 

romàniques. Relacions semàntiques entre termes patrimonials i cultismes. 
o Components d'origen llatí en el llenguatge quotidià i en el vocabulari científic i tècnic. 

Etimologia 
o Elements lingüístics de les llengües romàniques a partir d'elements de la llengua llatina. 
o Aspectes culturals rellevants en textos traduïts d'autors clàssics i moderns.   
o Manifestacions literàries i artístiques inspirades per la mitologia clàssica,  
o Empremta de la romanització en el nostre patrimoni cultural. 
o Producció artística i cultural, institucions públiques i privades, la vida quotidiana a Roma.... 


