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COMPONENTS
CURRICULUM

  Competències Específiques           Sabers Bàsics           Situacions d’Aprenentatge          Criteris d’Avaluació



QUÈ CANVIA?



COMPETÈNCIES 

LOE Contribució de l'àrea/matèria al 
desenvolupament de les 
competències bàsiques

LOMCE
Descripció de les competències 

clau del Sistema Educatiu. 
Relacions entre les 

competències, els sabers i els 
criteris d'avaluació 



• RECOMANACIÓ DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL 

CONSELL de 18 de desembre de 2006 sobre les 

competències clau per a l'aprenentatge permanent.

• RECOMANACIÓ DEL CONSELL de 22 de maig de 2018 

relativa a les competències clau per a l'aprenentatge 

permanent.

Comunicació en llengua materna                                                    -Competència en lectoescriptura

Comunicació en llengües estrangeres                                             -Competència multilingüe

Competència matemàtica i competències bàsiques                     -Competència matemàtica i competències en
 en ciència i tecnologia                                                                        ciència, tecnologia i enginyeria

Competència digital                                                                            -Competència digital

Aprendre a aprendre                                                                          -Competència personal, social i d’aprendre a 
                                                                                                                 aprendre

Competències socials  i  cíviques                                                       -Competència ciutadana

Sentit de la iniciativa i esperit d'empresa                                       -Competència emprenedora

Consciència i expressió culturals                                                       -Competència en consciència i expressió 
                                                                                                                 culturals



• Recomanacions 2006

• Recomanacions 2018



COMPETÈNCIES CLAU
LOMLOE

Council Recommendation of 
22 May 2018 

on the key competences for 
lifelong learning

Reptes del s.XXI

-Real Decret-
PERFIL D’EIXIDA

4t ESO

Descriptors operatius

En finalitzar 
primària

En 
finalitzar 

secundària

En finalitzar 
batxillerat



ANNEX I. 

PERFIL 

D’EIXIDA DE 

L'ALUMNAT AL 

TERMINI DE L’ 

ENSENYAMENT 

BÀSIC



COMPONENTS PER ÀREA / 
MATÈRIA

Presentació
Competències 
Específiques

D’etapa

Sabers 
bàsics

Dividits en:
1. Blocs

1.1.Subblocs
1.1.1.Grups

Infantil 1r cicle - 2n cicle

Primària 1r cicle - 2n cicle 
3r cicle

Secundària 1r curs-2n curs/
2n curs- 4t curs / 3r/...
segons  presència

Batxillerat 1r curs
1r curs - 2n curs

Connexions
Situacions 

d’aprenentatge
Criteris 

d’avaluació

Infantil 1r cicle - 2n cicle 

Primària 2n cicle  - 3r cicle 

Secundària 1r curs-2n curs/
2n curs - 4t curs 
/ 3r/... 
Segons  presència

Batxillerat 1r curs
1r curs - 2n curs 



COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Són les competències específiques (CE) de cada 
àrea o matèria una novetat al currículum?

SÍ. Hi ha dues raons de pes per a destacar el seu paper fonamental en l'aprenentatge competencial: 

1) Les 8 competències clau (CC) són dominis competencials que permeten definir un perfil d'eixida, 
però la seua amplitud els fa inoperatius per a definir un ensenyament-aprenentatge competencial en 
cada àrea.

2) No sols fan de pont entre els sabers bàsics i les CC: permeten definir tot aqueix procés 
competencialment. Però què entenem per competencial? 



COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Què són les competències específiques (I)?
1. Idea de competència en un àrea.

▪ Proficiency: domini d'un àrea del coneixement: dels processos cognitius, metacognitius i afectius implicats en la 
pràctica reeixida de la disciplina.

▪ Literacy: "capacitat per a identificar i entendre la funció que exerceix una disciplina en el món, emetre judicis 
fundats i utilitzar i relacionar-se amb els continguts i procediments d'aquesta disciplina de manera que es puguen 
satisfer les necessitats de la vida dels individus com a ciutadans constructius, compromesos i reflexius” (PISA, 
2006).

Goñi (2009) sintetitza les dues: competència com a ús eficient i responsable del coneixement per a fer front a 
situacions problemàtiques rellevants (situacions d'aprenentatge!), diferenciant entre "saber" i "saber usar".



COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Què són les competències específiques (II)?
2. Components de les competències específiques: sabers en acció.

▪ Definició: Competències específiques són els processos (accions) que mobilitzen de manera 
eficient conceptes, procediments i actituds (sabers bàsics) per a enfrontar-se a situacions 
d'aprenentatge que plantegen reptes, desafiaments o problemes que poden abordar-se des d'un 
enfocament disciplinar (o interdisciplinari).

▪ Competències VS continguts?   Acabem el fals debat: sabers  VS sabers mobilitzats. Què, com, 
quan, per què.

▪ Menys quantitat de continguts per curs per a tractar-los de manera més profunda i exigent.



COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Funció del currículum LOMLOE: 
▪ Per a cada àrea, identifica aquests processos fonamentals que es despleguen en el treball competencial 

(mobilització de sabers en diferents contextos).
▪ Dona una formulació de la CE com a acció + saber bàsic mobilitzat + situacions d'aprenentatge abordades.
Exemple: 

Formulació CE

Descripció CE

Connexió amb C. 
Clau





SABERS BÀSICS



D'ON VENIM?

British Museum



CAP A ON 
ANEM?



ESTRUCTURA LLENGUA LLATINA. 
CE1  y CE2

1º BATX 2º 
BATX

Abecedari, pronunciació i accentuació de la llengua 
llatina.

X

 Tipus de paraules: variables i invariables. X

  Concepte de la llengua flexiva: nominal i 
pronominal.

X

  Peculiaritats de la declinació llatina. X

  Conjugació: El verb llatí. X X

  Els casos i els seus usos. X

 La concordància i l’ordre de les  paraules. X

 L’oració: simples i compostes. X X

 Formes nominales del verb. X X

TEXTOS LLATINS I LA SEUA 
INTERPRETACIÓ,  TRADUCCIÓ I 

PRODUCCIÓ. 
CE1, CE2 y C3

1º 
BATX

2º 
BATX

Estratègies d'interpretació i traducció, errors 
freqüents i tècniques per a evitar-los.

X X

Recursos estilístics freqüents i la seua relació amb el 
contingut del text.

X

Estratègies i eines, analògiques i digitals, individuals 
i cooperatives, per a l'autoavaluació, la coavaluació i 
l'autoreparació.

X X

Acceptació de l'error com a part del procés 
d'aprenentatge i actitud positiva de superació.

X X

Importància de l'evolució lingüística del llatí en les 
llengües del repertori individual de l'alumnat.

X

Recursos analògics i digitals per a l'adquisició de 
llengües: Portfoli Europeu de les Llengües (PLE), 
imatges, glossaris, diccionaris, etc.

X

Estratègies, eines i tècniques de retroversió de textos. X X

Bloc 1: SISTEMA LLENGUA LLATINA



Sabers competencials



SITUACIONS 
D'APRENENTATGE













Què? Quan?

Per a què?

Com?

Per què?

On?









CRITERIS 
D'AVALUACIÓ



CURRÍCULUM 2022
COMPETÈNCIES CLAU/PERFIL

 D’ EIXIDA DE L’ETAPA

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

SABERS BÀSICS

SITUACIONS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’ AVALUACIÓ





Currículum 2014: CULTURA CLÀSSICA(3r ESO)

Bloc 3: Història. Curs 3r ESO
Continguts Criteris d’avaluació CC

Grècia: etapes, fets importants i dones i 
homes rellevants.
Roma: etapes, fets importants i dones i 
homes rellevants.
Influència de Grècia a Roma.

BL3.1. Descriure les etapes de les 
civilitzacions grega i romana i explicar les 
circumstàncies que originen els principals 
esdeveniments, i el paper que exercixen 
els seus protagonistes, elaborant un eix 
cronològic.

CCLI
CAA
CEC



DOCUMENT PONT: CULTURA CLÀSSICA(2n-3r-4t ESO) (2016)
ASSIGNATURA         CULTURA CLÀSSICA                                     BLOC 5                                ART                                           

1r 2n 3r 4t ESO

CONTINGUTS CONTINGUTS CONTINGUTS CONTINGUTS O.G.ETAPA

La ceràmica grega. Etapes, característiques i tipus de vasos. 
Representacions mitològiques en la ceràmica. Realització d’una 
fitxa tècnica de, almenys, un vas de cada etapa. 
Característiques de l’arquitectura grega: l’Acròpolis.
Característiques de l’arquitectura romana: l’arc de triomf, el 
panteó, la basílica, el fòrum.
Presència de la civilització clàssica en les manifestacions 
artístiques actuals.

Grècia: 
Estils arquitectònics; temples i teatres: característiques i funcions; 
l’escultura. 
Roma: 
Monuments religiosos i civils: característiques i funcions; l’escultura. 
Característiques del mosaic romà. Representacions mitològiques en 
el mosaic.
Realització d’una fitxa tècnica de les obres d’art.
Presència de la civilització clàssica en les manifestacions artístiques 
actuals.

Grècia: 
Art ciclàdic, minoic i micènic. De l’art arcaic a l’hel·lenístic. 
Característiques i diferències.
Roma: L’art etrusc, clàssic i paleocristià. Característiques i 
diferències.
Arquitectura: tipologia dels edificis a Grècia i a Roma.
Presència de la civilització clàssica en les manifestacions 
artístiques actuals.

Art grec
Arquitectura: estils arquitectònics. Característiques i 
funcions. L’escultura.
Art romà.
Arquitectura: les obres públiques. Característiques i 
funcions. L’escultura.
Presència de la civilització clàssica en les arts i en les 
ciències.

e), j), l)

CRITERIS D'AVALUACIÓ CRITERIS D'AVALUACIÓ CRITERIS D'AVALUACIÓ COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ COMPETÈNCIES

1r.CUC.BL5.1. Reconéixer les característiques essencials de l’art 
grec i romà i la seua funcionalitat, i relacionar manifestacions 
artístiques actuals amb els seus models clàssics. 

2n.CUC.BL5.1. Reconéixer les característiques essencials de l’art grec 
i romà i la seua funcionalitat, i relacionar manifestacions artístiques 
actuals amb els seus models clàssics.  

3r.CUC.BL5.1. Reconéixer les característiques essencials de 
l’art grec i romà i la seua funcionalitat, i relacionar 
manifestacions artístiques actuals amb els seus models 
clàssics. 

CCLI
CAA
CEC

4t.CUC.BL5.1. Reconéixer les característiques essencials 
de l’art grec i romà i la seua funcionalitat, i relacionar 
manifestacions artístiques actuals amb els seus models 
clàssics. 

CCLI
CAA
CEC

ESTÀNDARS RD ESTÀNDARS  RD

Bloc 4: 1.1, 1.2, 1.3
Bloc 7: 1.1, 2.1 

1.1, 1.2, 1.3
Bloc 7: 1.1, 2.1 

INDICADORS D'ÈXIT INDICADORS D'ÈXIT INDICADORS D'ÈXIT INDICADORS D'ÈXIT COMPETÈNCIES

1r.CUC.BL5.1.1. Reconeix les característiques essencials de l’art 
grec i romà del nivell educatiu, i la seua funcionalitat, a través 
d’exemples, il·lustracions, etc., dels models clàssics. 

1r.CUC.BL5.1.1. Reconeix les característiques essencials de l’art grec 
i romà del nivell educatiu, i la seua funcionalitat, a través 
d’exemples, il·lustracions, etc., dels models clàssics. 
2n.CUC.BL5.1.1. Reconeix les característiques essencials de l’art 
grec i romà del nivell educatiu, i la seua funcionalitat, a través 
d’exemples, il·lustracions, etc., dels models clàssics. 

1r.CUC.BL5.1.1. Reconeix les característiques essencials de 
l’art grec i romà del nivell educatiu, i la seua funcionalitat, a 
través d’exemples, il·lustracions, etc., dels models clàssics. 
2n.CUC.BL5.1.1.Reconeix les característiques essencials de 
l’art grec i romà del nivell educatiu, i la seua funcionalitat, a 
través d’exemples, il·lustracions, etc., dels models clàssics. 
3r.CUC.BL5.1.1.Reconeix les característiques essencials de 
l’art grec i romà del nivell educatiu, i la seua funcionalitat, a 
través d’exemples, il·lustracions, etc., dels models clàssics. 

1r.CUC.BL5.1.1. Reconeix les característiques essencials 
de l’art grec i romà del nivell educatiu, i la seua 
funcionalitat, a través d’exemples, il·lustracions, etc., 
dels models clàssics. 
2n.CUC.BL5.1.1. Reconeix les característiques 
essencials de l’art grec i romà del nivell educatiu, i la 
seua funcionalitat, a través d’exemples, il·lustracions, 
etc., dels models clàssics. 
3r.CUC.BL5.1.1.Reconeix les característiques essencials 
de l’art grec i romà del nivell educatiu, i la seua 
funcionalitat, a través d’exemples, il·lustracions, etc., 
dels models clàssics. 
4t.CUC.BL5.1.1. Reconeix les característiques essencials 
de l’art grec i romà del nivell educatiu, i la seua 
funcionalitat, a través d’exemples, il·lustracions, etc., 
dels models clàssics. 

CCLI
CAA
CEC

CCLI
CAA
CEC

CCLI
CAA
CEC

CCLI
CAA
CEC



PERILLS 
DELS 

CRITERIS 
D'AVALUACIÓ

   El perill del reduccionisme 
extrem 

    La visió fragmentada de l'alumnat 

    El perill de la densitat 
informativa 

    La inintel·ligibilitat (No s'entén res) 

    El perill del mecanicisme 

    El "tecnocratisme" curricular 



EL REMEI 
CONTRA 

ELS 
PERILLS: 
UN CANVI 

DE 
MIRADA

      Visió global

      Visió humanista 

      Visió totalitzadora 

      Visió individualitzada 

      Visió inclusiva 



CANVIAR LA 
MIRADA: UN 
ALTRE PERFIL 
PROFESSIONAL 
DOCENT

•    «La funció docent ha de patir un canvi tan radical com la resta 
dels components del sistema educatiu. La mirada ha de 
traslladar-se de una concepció del docent com un professional 
definit per la seua capacitat per a transmetre coneixements i 
avaluar resultats, a un professional capaç de diagnosticar les 
situacions i les persones; dissenyar el currículum ad hoc i preparar 
materials; dissenyar activitats, experiències i projectes 
d’aprenentatge; configurar i dissenyar els contextos; avaluar 
processos i tutoritzar el desenvolupament global dels individus i 
dels grups. Evidentement, aquest docent requerix unes 
competències professionals molt més complexes que les que 
s’exigia tradicionalment, per a poder enfrontar-se a una activitat 
tan rica com difícil: provocar, acompanyar, orientar i 
qüestionar l’aprenentatge dels estudiants.»

• Ángel I. Pérez (Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo?, 
2008, pàg. 95)





OBJECTIUS PRINCIPALS
CURRICULA CLÀSSIQUES
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1. PRESENTACIÓ DE LA MATÈRIA

2. COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

3. CONNEXIONS  

4. SABERS BÀSICS

5. SITUACIONS 
D’ APRENENTATGE

6. CRITERIS D’ AVALUACIÓ





CULTURA CLÀSSICA. 3r  ESO. 3 hores. CURS 2022/23.    COMUNITAT VALENCIANA

CE 1
Reconéixer i valorar la 

pervivència de la vida social 
grega i romana en  la nostra 
activitat quotidiana i en les 

nostres arrels.

CE2
Relacionar els esdeveniments 
més rellevants de la història 

grega i romana amb la 
configuració sociopolítica de 

l'Europa del segle XXI.

CE3
Identificar els trets i valorar la 
importància i la pervivència de 

la llengua grega i llatina

CE4
Localitzar i relacionar la 

presència del món clàssic en el 
patrimoni històric d'Europa.

CE5
Des d’una perspectiva 

inclusiva, investigar, identificar 
i explicar els referents 

culturals, tant masculins com 
femenins, de l’època clàssica.

CONNEXIONS 
ALTRES MATÈRIES

G i Hª/ Valors ètics G i Hª/ Valors ètics Lleng.i Lit (CAST i VAL)/ 
Lleng. estrangera

G i Hª/ Valors ètics G i Hª/ Valors ètics/ Lleng.i Lit 
(CAST i VAL)/ Lleng. 
Estrangera/ assig. Àmbit 
cient/música

CONNEXIONS COMP. 
CLAU
CCL: comunicació lingüística.
CP: plurilingüe.
CMCT: matemàtica, ciència i tecnologia.
CD: digital.
CPSAA: personal, social  i d’ aprendre a 
aprendre.
CC: ciutadana.
CE: emprenedora.
CCEC: en consciència i expressió 
cultural.

CCL
CD
CPSAA
CE
CCEC

CCL
CMCT
CD
CPSAA
CCCE

CCL
CP
CMTC
CD
CPSAA
CC
CE

CD
CPSAA
CC
CE
CCEC

CD
CPSAA
CC
CE
CCEC

SABERS BÀSICS
B.1- Marc geogràfic de Grècia i Roma
B.2- Història i evolució sociopolítica
B.3-Vida quotidiana
B4-Mitologia i religió
B5-Art i Ciència
B6-Llengua i Literatura

BLOCS 3 i 4 BLOCS 1 i 2 BLOCS 2, 3, 4, 5 i 6 BLOCS 1 i 5 BLOCS 4, 5 i 6

SITUACIONS 
APRENENTATGE

Activitats que sorgisquen de la quotidianitat i relacionades amb l’entorn, tallers, jocs i reptes didàctics,  gaudir aprenent, bloc de la llengua grega i llatina: mètode 
inductiu-contextual, estratègies comunicatives, l'anàlisi de les fonts d'informació, experiències vivencials (individual o en grup)

CRITERIS 
AVALUACIÓ

Identificar semblances i 
diferències entre l'actualitat i la 

vida quotidiana 
Reconéixer les desigualtats. 

Mostrar actituds no 
discriminatòries.

Explicar la relació de Grècia i 
Roma amb l’Europa actual.

Argumentar la importància del 
mar al món antic.

Valorar les formes de govern i 
comparar-les amb l'actualitat.

Identificar la rellevància dels 
alfabets grec i llatí.

Descobrir la pervivència dels 
ètims. Fer ús dels hel·lenismes i 
llatinismes. Mostrar interés pel 
coneixement d'altres llengües.

Localitzar la presència de 
referents grecs i romans.

Contribuir al respecte per les 
expressions culturals i els valors 

cívics del nostre passat.

Reconéixer i analitzar la 
presència dels referents clàssics. 
Crear i editar produccions  sobre 

els referents clàssics.
Investigar la pervivència de la 
ciència en la societat actual.



CRITERIS D’AVALUACIÓ
Identificar i explicar les semblances i 
diferències entre l'actualitat i la vida 

quotidiana grega i romana.

Reconéixer les desigualtats socials en 
l'antiguitat, donant visibilitat en especial  

cura a la presència femenina.

Elaborar i presentar continguts diferents 
tipus de format mitjançant estratègies de 
cerca, anàlisi crítica, selecció i tractament 

d'informació de fonts primàries i 
secundàries.

Mostrar actituds no discriminatòries davant 
la diversitat social i multicultural per a 

promoure la igualtat. 

Formular opinions i valoracions respectuoses 
i argumentades cap a altres cultures en favor 

de la integració, la igualtat de gènere, la 
col·laboració social i la cohesió en l'entorn.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I DESCRIPTORS PERFILS D’ EIXIDA

 CE 1: Reconéixer i valorar la pervivència de les característiques de la vida social grega i 
romana en el desenvolupament de la nostra activitat quotidiana i en les nostres arrels 

comunes amb altres països del nostre entorn.
CCL, CD, CCSAA, CE, CCEC

CE 3.  Identificar els trets i valorar la importància i la pervivència de la llengua grega i 
llatina en els idiomes que l'alumnat fa servir i estudia, a través de l'aprenentatge de l'alfabet, 

l'etimologia, els hel·lenismes i llatinismes, la composició i derivació. 
CCL, CP, CD, CPSA, CC, CE

EXEMPLE            CULTURA CLÀSSICA
SABERS BÀSICS       Bloc 3. VIDA QUOTIDIANA. 

El matrimoni en Grècia i Roma





LLATÍ . 4t ESO. 3 hores. CURS 2023/24. R.D 217/2022, de 29 de març

CE 1
Reconéixer i valorar el paper 

de la cultura i la llengua 
llatines en els orígens 

d'Europa.

CE2
Identificar els trets bàsics i 
valorar la importància de la 

llengua llatina.

CE3
Traduir, comprendre i 

interpretar textos llatins orals i 
escrits de dificultat moderada.

CE4
Produir enunciats senzills en 
llengua llatina, orals i escrits, 

desenvolupant estratègies 
d'accés al significat.

CE5
Localitzar i valorar la presència 
del món clàssic en el patrimoni 
històric, arqueològic i artístic 

d’Europa.

CONNEXIONS ALTRES 
MATÈRIES

G i Hª/ Lleng.i Lit (CAST i 
VAL)/ Lleng. extrangera

Lleng.i Lit (CAST i VAL)/ 
Lleng. extrangera

Lleng.i Lit (CAST i VAL) Lleng.i Lit (CAST i VAL) G i Hª

CONNEXIONS COMP. 
CLAU
CCL: comunicació lingüística.
CP: plurilingüe.
CMCT: matemàtica, ciència i tecnologia.
CD: digital.
CPSAA: personal, social  i d’ aprendre a 
aprendre.
CC: ciutadana.
CE: emprenedora.
CCEC: en consciència i expressió cultural.

CCL
CD
CPSAA
CC
CCEC

CCL
CP
CMCT
CD
CPSAA
CC

CCL
CP
CD
CPSAA

CCL
CP
CD
CPSAA

CD
CPSAA
CC
CE
CCEC

SABERS BÀSICS
B.1- Gª i Hª de Roma  
B.2- Cultura i patrimoni
B.3- Llengua llatina
B4- Llatí i plurilingüisme

BLOCS 1, 2 i 4 BLOCS 3 i 4 BLOCS 3 i 4 BLOCS 3 i 4 BLOCS 1, 2 i 4

SITUACIONS 
APRENENTATGE

Relacionar el llatí amb el repertori lingüístic de l'alumnat, experiències vivencials, tallers didàctics, acostament al patrimoni romà, ús de les noves tecnologies, 
metodologia activa que afavorisca el desenvolupament personal, alumnat protagonista del seu aprenentatge, foment del debat i desenvolupament d'opinions 
respectuoses amb el passat i altres cultures.

CRITERIS AVALUACIÓ

Identificar esdeveniments de 
Roma i relacionar-los amb 

l'Europa actual.
Reconéixer la mitologia 

clàssica com a font 
d'inspiració.

Elaborar esquemes, 
redaccions, etc.

Expressar opinions 
argumentades. 

Identificar i valorar la 
rellevància de l'alfabet llatí.
Descobrir i sistematitzar la 

pervivència dels ètims llatins.
Fer un ús adequat dels 

llatinismes més comuns.
Inferir el significat d'alguns 

tecnicismes.
Valorar la diversitat 

lingüística.

Llegir i comprendre textos 
senzills en llatí (orals i escrits).

Identificar i analitzar els 
aspectes gramaticals 
elementals del llatí.

Analitzar la formació i funció 
de les paraules en l'oració 

llatina.
Interpretar i traduir textos 

llatins adaptats i de dificultat 
graduada.

Crear frases o textos senzills, 
escrits i orals, en llatí.

Aplicar correctament la 
declinació i la conjugació 

verbal.
Valorar la importància del llatí 
com a mitjà de transmissió de 

cultura i la comunicació escrita 
i oral.

Argumentar la importància de 
la tradició romana en les 
manifestacions culturals. 

Localitzar i valorar la presència 
de referents del món romà.
Realitzar activitats sobre les 

manifestacions culturals 
Mostrar respecte per les 

expressions culturals i els 
valors cívics del nostre passat.



CRITERIS D’AVALUACIÓ
Elaborar i presentar continguts propis en forma 
d'esquemes, redaccions, taules comparatives o 

un altre tipus de format, mitjançant l'ús 
d'estratègies de cerca, la selecció, l'anàlisi crítica 
i el tractament d'informació de fonts primàries i 

secundàries. CE1

Expressar respectuosament opinions 
argumentades (multimodals, orals o escrites) 

sobre la importància del llatí i de la 
multiculturalitat per al desenvolupament de 

la societat.  CE1

Identificar i valorar la rellevància de l'alfabet 
llatí en la formació de les llengües 

romàniques i la seua influència en les no 
romàniques. CE 2

Valorar la diversitat lingüística i l'interés per 
l'adquisició d'altres llengües estrangeres com 

a mitjà d'enriquiment personal i 
professional. CE 2

Valorar la importància del llatí com a mitjà 
de transmissió de cultura i la comunicació 

escrita i oral.CE4

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I DESCRIPTORS PERFILS D’ EIXIDA

CE1:  Reconéixer i valorar el paper de la cultura i la llengua llatines en els orígens d'Europa, així 
com la seua major o menor pervivència i presència en les llengües i cultures dels països que la 

conformen en l'actualitat.
CCL2, CP2, CP3, CC1, CCEC1.

CE2: Identificar els trets bàsics i valorar la importància de la llengua llatina en els idiomes que 
l'alumnat utilitza i estudia, a través de l'aprenentatge de l'alfabet, l'etimologia, els llatinismes, la 

composició i derivació.
CP2, CP3, STEM1, CE3.

EXEMPLE         LLATÍ ESO
SABERS BÀSICS        BLOC 4.     LLATÍ I PLURILINGUÏSME

Paral·lelisme entre llengües romàniques i no romàniques.
Valoració de la importància del llatí per a la correcta comprensió i 

expressió escrita, oral i multimodal en les diferents llengües del seu 
repertori lingüístic individual.









LLATÍ. I i II BATXILLERAT. 4 hores. CURS 2022/23 [1r]  -   2023/24[2n]. R. D. 243/2022, de 5 d’ abril
CE 1

Analitzar els elements bàsics de 
la llengua llatina, identificant i 

reflexionant sobre el seu 
funcionament lingüístic a través 

de la comparació amb les 
llengües conegudes per 

l'alumnat.

CE2  
 Identificar i valorar els 

principals elements lèxics llatins, 
les seues variacions i el seu llegat 

en les llengües conegudes per 
l'alumnat, a través de 

l'aprenentatge de l'etimologia, 
els llatinismes, la composició i 

derivació.

CE3
Argumentar, interpretar, traduir 
i produir textos llatins, escrits i 
orals, de dificultat graduada a 

partir d'estratègies de deducció i 
inducció utilitzant el context 

lingüístic, històric, social i 
polític.

CE4
Identificar i valorar les 

contribucions de la cultura 
llatina en l'origen de la 

ciutadania europea relacionant 
críticament el present i el passat

CE5
Identificar i valorar el patrimoni 

històric, arqueològic, artístic i 
cultural, material i immaterial, 
de la civilització llatina com a 
font de saber i d'inspiració de 

diferents manifestacions 
culturals.

CONNEXIONS 
ALTRES MATÈRIES

Llengües: llatina, castellana, 
valenciana, estrangeres

Llengües: llatina, castellana, 
valenciana, estrangeres

Llengües: llatina, castellana, 
valenciana, estrangeres

Llengües: llatina, castellana, 
valenciana, estrangeres. 
Història, Art, Filosofia

Llengües: llatina, castellana, 
valenciana, estrangeres. Art, 

Filosofia, Història

CONNEXIONS COMP. 
CLAU
CCL: comunicació lingüística.
CP: plurilingüe.
CMCT: matemàtica, ciència i tecnologia.
CD: digital.
CPSAA: personal, social  i d’ aprendre a 
aprendre.
CC: ciutadana.
CE: emprenedora.
CCEC: en consciència i expressió 
cultural.

CCL
CP
CD
CPSAA

CCL
CP
CD
CMCT

CCL
CP
CD
CPSAA
CD

CC
CCEC
CD

CC
CCEC
CD

SABERS BÀSICS
B.1- Sistema llengua llatina
B.2- El llatí i el plurilingüísme
B.3- Literatura llatina
B4- Roma i la seua pervivència

Bloc 1 subgrup 1 Bloc 2 Bloc 1 subgrup 1-2 Blocs 3 i 4 Blocs 3 i 4

SITUACIONS 
APRENENTATGE

La transversalitat, el paral·lelisme  i la interdisciplinarietat amb la resta de llengües i sobretot amb grec han de ser eixos primordials en el procés d'aprenentatge del llatí. 
Es recomana un ensenyament actiu i gradual que promoga l'ús d'estratègies d'aprenentatge que afavorisquen la possibilitat d'aprendre gaudint.S'aconsellen activitats 
didàctiques que fomenten els treballs de recerca, individuals i cooperatius, que ajuden a estimular la reflexió i l'argumentació de l'alumnat, a més del seu esperit crític.

CRITERIS 
AVALUACIÓ

Les competències específiques (CE) són les mateixes per als dos cursos, però els criteris d’avaluació  s’articulen en funció d’una gradació de nivell que es correspon amb la 
dificultat creixent del desenvolupament de la competència, dels sabers  i destreses que les acompanyen. S’expliquen a continuació per comparació.



CE1.  Analitzar els elements bàsics de la llengua llatina, identificant i reflexionant sobre el seu funcionament lingüístic a 
través de la comparació amb les llengües conegudes per l'alumnat.

1r  BATX 2n BATX

1.1. Identificar i analitzar els aspectes morfològics 
elementals del llatí (declinacions i conjugacions) en 
frases i textos de dificultat graduada.
 

1.1. Identificar i analitzar en profunditat els aspectes 
morfològics del llatí (excepcions i irregularitats de la 
declinació i conjugació) en textos clàssics llatins.

1.2.  Distingir i analitzar els aspectes sintàctics 
fonamentals del llatí en frases i textos de dificultat 
graduada.
 

1.2. Distingir i analitzar en profunditat els aspectes 
sintàctics del llatí en textos llatins clàssics.
 

1.3. Reconéixer i ajustar adequadament els casos de 
concordança morfològica i sintàctica tenint en 
compte la seua classificació i el context oracional.

1.3. Reconéixer i classificar les oracions i les 
construccions sintàctiques llatines en textos clàssics 
llatins.

1.4. Identificar els diferents temps verbals llatins 
tenint en compte la seua classificació i el context oracional.

1.4. Utilitzar de manera precisa la formació i funcions 
de les formes no personals del verb en textos clàssics 
llatins.

1.5. Valorar la importància del llatí com a mitjà de 
transmissió de cultura i la comunicació escrita i 
oral.

1.5. Valorar la llengua llatina com a mitjà per a l'adquisició 
d'altres llengües estrangeres ajudant a l'enriquiment 
personal i professional.



GREC. I i II BATXILLERAT. 4 hores. CURS 2022/23 [1r]  -   2023/24[2n]. R. D. 243/2022, de 5 d’ abril

CE 1
Analitzar els elements bàsics de 
la llengua grega, identificant i 

reflexionant sobre el seu 
funcionament lingüístic a través 

de la comparació amb el llatí i 
amb les llengües conegudes per 

l'alumnat.

CE2
 Identificar i valorar els 

principals elements lèxics grecs, 
els seus canvis i el seu llegat en 

les llengües conegudes per 
l'alumnat, a través de 

l'aprenentatge de l'etimologia, 
els hel·lenismes, els 

neologismes, la composició i 
derivació, tant de vocabulari 
quotidià com especialitzat.

CE3
Argumentar, interpretar, traduir 

i produir textos grecs, escrits i 
orals, de dificultat graduada a 

partir d'estratègies de deducció i 
inducció utilitzant el context 

lingüístic, històric, social i 
polític.

CE4
.

Identificar i valorar les 
contribucions del món grec en 

l'origen de la democràcia i de la 
ciutadania europea, relacionant 

críticament el present i el passat.

CE5

Identificar i valorar el 
patrimoni, material i 

immaterial, de la civilització 
grega com a font de saber i 

d'inspiració de diferents 
manifestacions culturals.

CONNEXIONS ALTRES 
MATÈRIES

Llengües: llatina, castellana, 
valenciana, estrangeres

Llengües: llatina, castellana, 
valenciana, estrangeres

Llengües: llatina, castellana, 
valenciana, estrangeres

Llengües: llatina, castellana, 
valenciana, estrangeres. 
Història, Art, Filosofia

Llengües: llatina, castellana, 
valenciana, estrangeres. Art, 
Filosofia

CONNEXIONS COMP. CLAU
CCL: comunicació lingüística.
CP: plurilingüe.
CMCT: matemàtica, ciència i tecnologia.
CD: digital.
CPSAA: personal, social  i d’ aprendre a 
aprendre.
CC: ciutadana.
CE: emprenedora.
CCEC: en consciència i expressió 
cultural.

CCL
CP
CD
CPSAA

CCL
CP
CD
CMCT

CCL
CP
CD
CPSAA
CD

CC
CCEC
CD

CC
CCEC
CD

SABERS BÀSICS
B.1- Sistema llengua grega
B.2- El grec i el plurilingüísme
B.3- Literatura grega
B4- Grècia i la seua pervivència

Bloc 1 subgrup 1 Bloc 2 Bloc 1 subgrup 2 Blocs 3 i 4 Blocs 3 i 4

SITUACIONS APRENENTATGE La transversalitat, el paral·lelisme amb el llatí i la interdisciplinarietat han de ser eixos primordials en el procés d'aprenentatge del grec. Es recomana un ensenyament actiu i 
gradual que promoga l'ús d'estratègies d'aprenentatge que afavorisquen la possibilitat d'aprendre gaudint.S'aconsellen activitats didàctiques que fomenten els treballs de recerca, 
individuals i cooperatius, que ajuden a estimular la reflexió i l'argumentació de l'alumnat, a més del seu esperit crític

CRITERIS AVALUACIÓ

Les CE són les mateixes per als dos cursos, però els criteris d’ avaluació s’articulen en funció d’una gradació de nivell que es correspon amb la dificultat creixent del 
desenvolupament de la competència, dels sabers i destreses que les acompanyen. S’expliquen a continuació per comparació.



CE 2. Identificar i valorar els principals elements lèxics grecs, els seus canvis i el seu llegat en les llengües conegudes per 
l'alumnat, a través de l'aprenentatge de l'etimologia, els hel·lenismes, els neologismes, la composició i derivació, tant de 
vocabulari quotidià com especialitzat.

1er BATX 2n BATX

2.1. Fer un ús pertinent dels hel·lenismes i els 
tecnicismes més comuns en un context adequat, 
utilitzant la transcripció fonètica.

2.1. Conéixer i aplicar les regles de fonamentals 
per a deduir l'evolució de les paraules gregues a les 
llengües cooficials de la Comunitat Valenciana

2.2. Identificar i sistematitzar la presència 
d'ètims grecs en les llengües romàniques i altres 
llengües del repertori lingüístic de l'alumnat.

2.2. Manejar adequadament els mecanismes de 
derivació i composició en les llengües conegudes per 
l'alumnat.

2.3. Deduir el significat etimològic d'un terme, 
servint-se de la comparació amb altres llengües 
del seu repertori.

2.3. Inferir el significat d'alguns tecnicismes i 
neologismes aplicant els principals fonaments de 
la derivació i composició amb elements grecs.

2.4. Explicar la relació del grec amb les llengües 
modernes utilitzant els coneixements lingüístics del 
repertori de l'alumnat.

2.4. Adoptar una actitud de respecte cap a la diversitat 
com a riquesa cultural i lingüística reflexionant sobre els 
estereotips lingüístics.



CRITERIS D’AVALUACIÓ
Valorar la importància del grec i del llatí com 

a mitjà de transmissió de cultura i la 
comunicació escrita  i oral.

Identificar i analitzar els aspectes 
morfològics elementals del llatí (declinacions 
i conjugacions) en frases i textos de dificultat 

graduada.

Identificar i analitzar els aspectes 
morfològics elementals del grec (declinacions 
i conjugacions) en frases i textos de dificultat 

graduada en textos clàssics grecs.

Valorar la llengua llatina com a mitjà per a 
l'adquisició d'altres llengües estrangeres 

ajudant a l'enriquiment personal i 
professional.

Valorar la llengua grega com a mitjà per a la 
comprensió i coneixement de l'origen de 

moltes paraules del lèxic de l'alumnat i com a 
porta d'accés a un vocabulari més específic 

de naturalesa filosòfica o científica.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I DESCRIPTORS OPERATIUS
CE1:  Analitzar els elements bàsics de la llengua llatina, identificant i reflexionant sobre el seu funcionament 
lingüístic a través de la comparació amb les llengües conegudes per l'alumnat. CCL1, CCL2, CP2, STEM2.
CE2. Identificar i valorar els principals elements lèxics llatins, les seues variacions i el seu llegat en les llengües 
conegudes per l'alumnat, a través de l'aprenentatge de l'etimologia, els llatinismes, la composició i derivació. CP2, 
CP3, STEM1, CPSAA7.

EXEMPLE               LLATÍ I GREC BATX [I i II]
SABERS BÀSICS

BLOC 1.     SISTEMA LLENGUA LLATINA BLOC 1.     SISTEMA LLENGUA GREGA

CE 1. Analitzar els elements bàsics de la llengua grega, identificant i reflexionant sobre el seu funcionament 
lingüístic a través de la comparació amb el llatí i amb les llengües conegudes per l'alumnat. CCL1, CCL2, CP2, 
STEM2.
CE2. Identificar i valorar els principals elements lèxics grecs, els seus canvis i el seu llegat en les llengües conegudes 
per l'alumnat, a través de l'aprenentatge de l'etimologia, els hel·lenismes, els neologismes, la composició i derivació, 
tant de vocabulari quotidià com especialitzat. CP2, CP3, STEM1, CPSAA7.





DESCOBRINT LES NOSTRES ARRELS CLÀSSIQUES. I o II BATXILLERAT. 4 hores. CURS 2022/23 [1r]  -   2023/24[2n]
CE1

Identificar i aplicar els 
mecanismes de composició i 

derivació de paraules, 
tecnicismes i cultismes de les 
llengües modernes, a partir 
d'arrels lèxiques gregues i 

llatines.

CE2
Investigar, explicar i valorar els 

referents clàssics en el 
desenvolupament de la ciència i 

de la tècnica i el seu lèxic 
específic.  

CE3
Investigar, explicar i valorar els 
referents clàssics en les diverses 

manifestacions artístiques i 
culturals posteriors i el seu lèxic 

específic.

CE4
Reconéixer en la nostra vida 

com a ciutadans i ciutadanes els 
elements de la tradició clàssica 
que informen les institucions, 

les lleis, els costums i els 
instruments jurídics i polítics de 

les nostres societats.

CE5
Reconéixer i valorar les arrels 

clàssiques que fonamenten 
l'actual configuració d'Europa, 
fomentant actituds de respecte 

cap als diferents pobles, cultures 
i llengües.

CONNEXIONS 
ALTRES MATÈRIES

Lleng.i Lit (CAST i VAL)/ Lleng. 
estrangera

Totes assignatures àmbit 
científic i tecnològic

Totes assignatures àmbit 
artístic-expressiu

G i Hª, Filosofia G i Hª, Filosofia

CONNEXIONS COMP. 
CLAU
CCL: comunicació lingüística.
CP: plurilingüe.
CMCT: matemàtica, ciència i tecnologia.
CD: digital.
CPSAA: personal, social  i d’ aprendre a 
aprendre.
CC: ciutadana.
CE: emprenedora.
CCEC: en consciència i expressió cultural.

CCL
CD
CPSAA
CC
CCEC

CCL
CP
CMCT
CD
CPSAA
CC

CD
CPS
CCEC

CD
CPSAA
CC
CCEC

CD
CPSAA
CC
CCEC

SABERS BÀSICS
B.1- Rellevància del món clàssic en la 
formació de la societat i cultura europea
B.2- Fonaments lèxics de les llengües 
modernes
B.3- Referents clàssics: ciència, 
mitologia, art i literatura
B4- Referents clàssics: societat i política

BLOCS  2 i 3 BLOCS 3 BLOCS 1  i  3 BLOCS 1 i 4 BLOCS 1, 2 i 4

SITUACIONS 
APRENENTATGE

Es recomana l'ús d'estratègies metodològiques d'indagació actives. Activitats, lectures, projectes d'investigació i reptes que tinguen en compte  allò quotidià de l'alumnat i la 
relació amb el seu entorn.

CRITERIS 
AVALUACIÓ

Dur a terme una cerca activa de 
referències al món clàssic en 

l'entorn més pròxim a l'alumnat.
Construir famílies lèxiques amb 

diferents llengües modernes,
Deduir el significat etimològic i 

crear noves paraules.

Constatar la presència i rellevància 
de la ciència actual.

 Descobrir la importància del lèxic 
grecollatí en la terminologia 

científica- técnica.
Planificar i realitzar 

investigacions.

Identificar i analitzar els 
elements clàssics en les 

manifestacions artístiques i 
literàries

Reconéixer l'herència literària 
clàssica.

 Identificar la influència de la 
mitologia clàssica.

Valorar la presència de referents 
clàssics .

Mostrar respecte per la tradició 
cultural i els valors cívics.

 Debatre respectuosament.

Identificar els principals 
esdeveniments de la civilització 

grecoromana i relacionar-los 
amb la situació sociopolítica 
europea actual. Mostrar una 
actitud de respecte cap a la 

diversitat.



CRITERIS D’AVALUACIÓ
Dur a terme una cerca activa de noms, 

expressions clàssiques, cites i referències al 
món clàssic en els mitjans de comunicació i 

en l'entorn més pròxim a l'alumnat.

Construir famílies lèxiques i comparar 
aqueixes paraules d'origen grecollatí amb 

diferents llengües modernes, romàniques i 
no romàniques del repertori lingüístic de 

l'alumnat.

Descobrir la importància del lèxic grecollatí 
en la terminologia científica- tècnica per a 
comprendre el seu significat etimològic.

Planificar i realitzar senzilles investigacions 
en formats analògics o digitals sobre les 

contribucions del món científic antic fent ús 
de diferents fonts d'informació.

Debatre respectuosament sobre la 
pervivència i influència de la ciència antiga 

en l'actual.

COMPETÈNCIES  ESPECÍFIQUES I DESCRIPTORS OPERATIUS
 

CE 1: Identificar i aplicar els mecanismes de composició i derivació de paraules, tecnicismes i 
cultismes de les llengües modernes, especialment de les dues llengües de la Comunitat 

Valenciana, a partir d'arrels lèxiques gregues i llatines.
CCL, CMCT, CP, CD, CCSAA

CE 2.  Investigar, explicar i valorar els referents clàssics en el desenvolupament de la ciència i 
de la tècnica i el seu lèxic específic. 

CCL, CMCT, CP, CD, CPSA, CC

EXEMPLE              DESCOBRINT LES NOSTRES ARRELS CLÀSSIQUES
SABERS  BÀSICS       Bloc 2.  FONAMENTS LÈXICS DE LES LLENGÜES MODERNES 

Importància del llatí i del grec en l'evolució de les 
llengües que formen part del repertori lingüístic de 

l'alumnat i en la cultura universal.Arrels, prefixos i sufixos provinents del grec i del llatí.
Estratègies per a la formació de noves paraules i 
per a la deducció del seu significat a través dels 

components.






